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Onderwerp: Goedkeuring financieel jaarverslag St. Open Huis Er-is-Hoop 2015 

 

Uit het jaarverslag blijkt dat de stichting in 2016 meer lasten dan baten had. Vooral de Er-is-

Hoopbuskosten waren aanzienlijk.  

Tegenover € 4.759,70 aan lasten stonden baten van € 3366,05. Wat een negatief resultaat oplevert 

van € 1.393,65.   

De baten bestonden uit giften van particulieren, collecte-opbrengsten van de Vrije Evangelische 

Gemeente, en rente van de ING. Van de giften en collecten moet gezegd worden dat die veel meer 

waren dan in 2014. Waarvoor alle goede gevers heel hartelijk dank! 

 

Er waren ook giften die niet in dit jaarverslag staan. Zo heeft iemand voor  nieuwe accu's voor de 

Er-is-Hoopbus gezorgd. Geweldig. 

 

Per 31 december 2015 was het positief financieel saldo van St. Open Huis Er-is-Hoop € 5.385,28. 

Eén en ander is na te zien op de website: http://www.stichtingopenhuisgouda.nl/ 

 

Op 16 juni 2016 heeft M. Kastelein de kasverantwoording gecontroleerd en in orde bevonden. 

Op 29 juni 2016 heeft het bestuur van Er-is-Hoop het financieel verslag goed gekeurd. 

 

2016 

 

In 2016 krijgt de Er-is-Hoopbus een facelift. Door vrijwilligers. Met o.a. materiaal van de firma 

Slangen Staal. Waarvoor hartelijk dank. Maar de bus is wel oud op termijn zal hij toch een keer 

vervangen moeten worden.  

Er zijn ruim 900 City Bibles aangeschaft. Het is een handzame Goudse uitvoering van de Herziene 

Statenvertaling. Een prachtig evangelisatiemiddel.  

 

Het evangelie doorgeven is een opdracht aan alle gelovigen. Als Er-is-Hoop-groep zijn wij erg 

dankbaar dat veel mensen ons werk steunen. In gebed, maar ook financieel.  

Het is erg fijn dat we voor 2016 ook weer een gift van de Hervormde Gemeente mochten 

ontvangen! 

 

Met dank aan onze God mogen we de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien. 

 

Verslag: Niek van de Wetering 
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