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Onderwerp: Financiële jaarverslagen van Er is Hoop 2013 en 2014, onderdeel van Stichting Open 
Huis Gouda. 
 
Afgelopen periode heeft er bij ‘Er is Hoop’ een wisseling plaatsgevonden van het 
penningmeesterschap. Niek van de Wetering heeft deze functie m.i.v. 1 september 2014 
overgenomen van Maarten Verbaan. Als gevolg hiervan is het opstellen van het financieel jaarverslag 
van Er is Hoop over 2013 later dan gewoonlijk tot stand gekomen. 
 
De nieuwe penningmeester heeft zowel het Financieel Jaarverslag 2013 als ook van 2014 opgesteld 
en aangeleverd. Beide verslagen worden door het bestuur vastgesteld, met dank aan de 
penningmeester voor het opstellen hiervan. 
 
Het financiële vermogen van de stichting is in 2013 en 2014 verminderd van € 11.101,39 per 31 
december 2012 naar € 6.713,48 per 31 december 2014. Deze teruggang is o.a. veroorzaakt doordat 
we de Hervormde Kerk van Gouda en de Gereformeerde Kerk van Gouda hebben verzocht om, na 30 
jaar trouwe steun aan Er is Hoop met elk jaarlijks zo’n € 500,-, deze bijdrage vanaf 2013 structureel 
aan Stichting Samma te schenken, gelet op de noodlijdende financiële positie van deze eveneens 
missionaire stichting in Gouda. Vanaf 2013 tot nu toe hebben deze kerken aan dit verzoek invulling 
gegeven, waarvoor onze dank. 
 
Met het oog op het feit dat: 

 we zelf de inmiddels oude, economisch afgeschreven Er is Hoop-bus in eigendom hebben en 
op termijn mogelijk vervanging hiervan moet plaatsvinden; 

 de voorraad City Bijbels Gouda nagenoeg op is en we een nieuwe druk hiervan willen 
realiseren 

vraagt de financiële positie van Er is Hoop om onze aandacht. In de toekomst zal hiervoor gerichte 
fondsenwerving plaatsvinden.  
 

Dankbaar sluiten we de vergadering af. 

Verslag: Ton Been; sinds 1 september 2014 voorzitter van Stichting Open Huis Gouda. 

 


