Stichting Benyamin Ministries
Markerkant1206 nr 13
Almere, 1312JJ
Telefoon:06-33100131
info@benyaminministries.nl
Website: www.benyaminministries.nl

Verslag Algemene Ledenvergadering van Stichting Benyamin Ministries
Datum:
Tijdstip
Locatie

09 april 2016
15.00 – 17.00 uur
Markerkant 1206 nr.13

Voorzitter:
Secretaris/notulist:
Aanwezig

Rob Birsak
Pieter-Jan Groenhuijzen
10 leden (incl. Het bestuur van de stichting)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een Zegenbede en heet een ieder hartelijk welkom
2. Vaststelling van de agenda
Er zijn geen extra agenda punten binnengekomen voor deze ledenvergadering
3. Mededelingen
De pastors volgen momenteel een cursus en zijn daarom niet aanwezig bij deze vergadering
4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
5. Website HOWA
De voorzitter vraagt hoe de leden de nieuwe Website van HOWA ervaren. De leden vinden de nieuwe website
helder, duidelijk. Er wordt een vraag gesteld of er ook een knop vertalen naar Engels op de website kan komen
vanwege de internationale contacten.
Er is ook een vacature voor het beheer van de website metname ook het onderhouden van de agenda en andere
evenementen.
6. Nieuwsbrief BM
Een vraag van de voorzitter of de nieuwsbrief voor BM al is rondgestuurd wordt niet bevestigd, dit is nog under
construction.
7. Planning 2016 (wat gaan we doen) en eventuele suggesties
HOWA:
- Prediking – het delen van de kennis van God, het uitleggen van het Woord waardoor je mede wordt opgebouwd
Gesina Tatipata – sprekers van buitenaf geven een frisse wind naast de Pastors en oudsten die preken
Kai – houd van worship vooral het genre van ‘Planetshakers’.
- Bijbelstudie wordt één keer in de maand gegeven door verschillende oudsten of gastsprekers alleen de opkomst is
gering. Oorzaak hiervoor is niet bekend.
-connectgroepen wordt in een kleine groep bijbelse onderwerpen behandeld. Door de kleinschaligheid ontstaat er
een stuk vertrouwen naar elkaar om meer open over eigen problemen te spreken. Dit wordt als erg prettig ervaren
er wordt echt rekening gehouden met elkaar. Er ontstaat een vertrouwelijke band met elkaar.

-leiderschapstraining – ter aanvulling van het leiderschaps team zijn een aantal gemeenteleden benaderd voor een
diaken functie of oudsten schap, ter voorbereiding hierop worden trainingen gegeven zodat men voorbereid is op
wat er verwacht wordt van hen.
Constanz – komt hier nog een follow-up op de gegeven training? De voorzitter zal dit met de Pastor bespreken.
- kinderwerk/zondagschool –Met Mathilde is een afspraak gemaakt dat zij zich alleen nog met kinderwerk gaat
bezighouden, andere moeders/vaders hierin betrekken en toerusting geven zodat deze het langzamerhand kunnen
overnemen.
- pastoraat – Pastoraat vindt inmiddels plaats via de connectgroepen. Indien men hier nog geen deel van uitmaakt
wordt dit nog door de Pastors opgepakt.
Inter-kerkelijke activiteiten:
- Stadsgebed - Maurits verzorgd hier nog steeds de worship
-Uit het contact van het ECA is samenwerking ontstaan over het gebruik van het gebouw van de Spaanse Gemeente
naast ons om een dienst met Jan Zijlstra op 28 februari te houden.
-Jan Zijlstra in Warmond wordt elk kwartaal een dienst de worship begeleid tegen reiskosten vergoeding.
-In Rotterdam voor de Gemeente Eagle Wings van Pastor Jim Ista wordt in april de school van aanbidding gegeven.
Voorstel is om dit ook in HOWA te gaan organiseren.
(Sociaal-maatschappelijk) projecten:
- Boodschappen Jumbo – Dit betreft het project van gemeenteleden Jacomien en Bert de Haan, de boodschappen
van de donderdagavond worden bij de Jumbo opgehaald en elke vrijdag aan gemeenteleden die hebben aangegeven
dit nodig te hebben uitgedeeld op Markerkant door o.a. Melanie en Nicole. Via connectgroepen worden de
gemeenteleden geleerd wat rentmeesterschap is zodat men niet afhankelijk hoeft te zijn van deze boodschappen.
-No budget Restaurant heeft ons gevraagd om een gehele avond te organiseren wat bestaat uit het koken van het
eten, serveren van de tafels, het geven van een kort Woord en het verzorgen van de muziek. Dit zal op 16 april
plaatsvinden.
Zending:
Ruud Nagetegaal heeft inmiddels diverse reizen naar Afrika gemaakt.
Er is een voorstel gedaan om het zendingsproject van Unganda (Ruud) te steunen. Elke maand wordt 10% van het
offer voor de zending apart gezet. Eerst zal Ruud een concreet doel formuleren voordat we als gemeente hier onze
steun aan geven. Rob is hierover ingesprek met Ruud.
8. Financiën
John van Bekkum doet een toelichting op de financiele cijfers van afgelopen jaar:
Sprekersgeld/reiskosten:
Naast reiskosten krijgen sprekers ook een vergoeding voor datgene waar ze voor gevraagd zijn zoals voor de preek of
worship.
Voor een volgende algemene ledenvergadering stelt de voorzitter voor om van de verschillende uitgevoerde taken
zoals zondagschool, connectgroep etc. een kort verslag te maken wat kan worden toegestuurd met de agenda naar
de leden via de website of nieuwsbrief.

Resultatenrekening
Periode 01-01-2015 / 31-12-2015
Omschrijving

Debet

Giften Howa

Credit

13.846,90
3.534,45

Collectes

13.846,90
3.534,45
17.381,35

Huur gebouwen
Overige huisvestingskosten

4.711,90
825,41

4.711,90
825,41

Representatie

1.068,12

1.068,12

55,70
716,86
573,68

55,70
716,86
240,95

2.220,00
1.964,23
688,88
400,00
339,41
235,56
313,48
247,67

2.220,00
1.964,23
616,89
400,00
339,41
235,56
12,49
247,67

Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Overige algemene kosten
Sprekersgeld
Reiskostenvergoeding
Keukenbenodigheden/ diakonie
Geschenken-Giften
Muziekbenodigdheden
Kinderwerk
Administratiekosten/Verzekeringen
Bankkosten en provisies

BEDRIJFSKOSTEN
BEDRIJFSRESULTAAT

14.360,90

17.381.35

14.113,23

3.020,45

2.730,32

9. W.v.t.t.k.
Wordt geen gebruik van gemaakt.
10. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
11. Sluiting
De Voorzitter sluit de vergadering af met gebed.

Actielijst:
Punt
6
7

Datum
30 aug
30 aug

Actie
Aanpassen website voor een betere PR eind febr. klaar
Nieuwsbrief maken voor BM 4e kwartaal

8
11

30 aug
31 jan

12

31 jan

Email adressen verzamelen tbv nieuwsbrief
Gesprek met Ruud omtrent stichting vanwege offer voor
zending
10% van offer apart zetten voor zending

wie
PJ
Pastor
Julius
Allen
Rob

einddatum status
1e kw
loopt
e
1 kw
loopt
1e kw
1e kw.

loopt
Nieuw

John

1e kw

Nieuw

Jimmy
Jimmy
Julius
PJ
John
Pastor
Julius
PJ

3 mei
3 mei
27 sept.
4e kw
Eind nov
4e kw

Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond

4e kw

Afgerond

Behandeld:
1
2
3
4
5
9

1 febr.
1 febr.
1 febr.
30 aug
30 aug
30 aug

Opvragen voortgang van opzet Ontmoetingshuis
Hoe nu verder met School van Aanbidding
Aanvragen domeinnaam (claimen) HOWA adres website
Kvk adres wijzigen Pianoweg naar Markerkant
Betaling cursus Pastor Julius akkoord doorgeven
Airco gebouw na laten kijken

10

30 aug

Verzekeringen gebouw

