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Beleidsplan 2016
1. Het beheer voeren over de roerende –en onroerende goederen, welke aan de gelieerde stichtingen en andere
gebruikers gefaciliteerd worden.
2. Het reguleren en bewaken van de financiën van de met elkaar verbonden stichtingen.
3a. Het opbouwen van eigen vermogen. Rendement halen uit de bestaande voorzieningen,faciliteiten, door intern
efficiënt zakelijk beleid, alsmede door bedrijfsmatige activiteiten van de BV De Geschudde Maat en van Betsaïda
Thuiszorg.
3b. Het opbouwen van een financiële reserve als buffer voor onderhoud en inzet van personeel, aflossen van
hypotheek van het gebouw.
4. Specifiek het meer benutten van het gebouw op de zaterdag.
Het aanbieden van het doopbassin als alternatief voor het zwembad, namelijk als faciliteit voor andere
kerkgenootschappen in combinatie met hun doopdiensten.
5. In verband met de continuïteit:
- het implementeren van de onderlinge taakverdeling in het beheer, al dan niet met ischakeling van derden.
- het afmaken van een inventaris –en service lijst vanwege vervanging -en reparatie.
- het bijhouden van het noodzakelijke onderhoud.
Jaarverslag 2015
Bovengenoemd beleidsplan is een samenvatting van de activiteiten, welke hebben plaatsgevonden.
Ter aanvulling zij vermeld:
De Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost heeft het hele jaar door het gebouw voor de sabbat eredienst gebruikt.
Hierdoor is het gebouw het hele jaar beschikbaar gekomen op de zondagochtend en verhuurd aan de Resurrection
Power and Living Bread Ministries. Deze kerk gebruikt

eveneens het gebouw voor activiteiten door de weeks.
Er hebben geen doopdiensten plaatsgevonden door derden wegens te weinig animo.
De stichting heeft meer aandacht geschonken aan het invullen van de functionaliteiten, wat nog steeds nodig is.
Enerzijds een kwestie van expertise. Anderzijds van tijd.
Onder supervisie van een accountant zijn er verbeteringen aangebracht ten aanzien van de uitvoering van het
financiële systeem, boekhoudkundig, de verwerking van facturen, geldstromen. Dat mede in relatie met haar
gelieerde stichtingen.
Maandelijks wordt een financieel overzicht met kerngegevens gemaakt.
Jaarverslag financieel 2015
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