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Beleidsplan 2016
1. De gemeenschappelijke band versterken middels het bedienen van de tafels en door recreatieve activiteiten.
2. Meer winst genereren bij de boekentafel.
3. Één algemeen rooster voor alle functies binnen service en kinderwerk om dubbele diensten te voorkomen.
4. De gemeentewebsite professionaliseren en deze structureel up-to-date houden.
5. Meer bekendheid creëren in de gevestigde buurt om een Vuurtoren in de samenleving, de wereld te zijn.
Jaarverslag 2015
Bovengenoemd beleidsplan is een samenvatting van de activiteiten, welke hebben plaatsgevonden. De intenties
ten aanzien van punt 4 en 5 zijn echter niet gerealiseerd.
Ter aanvulling zij vermeld:
De gemeente is onveranderlijk om elkaar geestelijk sociaal te ontmoeten. Met elkaar op te trekken. Dit is gebeurd
onder andere na afloop van de wekelijkse eredienst onder genot van een kop koffie of thee. Het keukenteam zorgt
voor al deze consumpties. Is dienst gericht en innovatief door het introduceren van nieuwe snacks.
We hebben de jaarlijkse Pinkster-Puzzel-Picknick dag gehouden en de liefdemaaltijd tijdens het Loofhuttenfeest.
Met Connections Nederland hebben we organisatorisch een bijdrage geleverd aan een zomerkamp in breder
verband. Over de ‘grenzen’ van onze gemeente heen.
Een aantal acties zijn er ondernomen om het verkoop bij de boekentafel te bevorderen. Het verkooppunt is
verplaatst van de hoofdzaal naar een prominente locatie in de koffieruimte. Om verouderd materiaal te verkopen
zijn er flinke kortingen gegeven waardoor er weer ruimte is voor nieuwe boeken etc. Na het uitvoeren en evalueren
van een enquete onder de gemeenteleden is er nieuw materiaal ingekocht meer gebaseerd op de wensen van de
kopers.

Daar er vele vacante posities waren in het keukenteam en de ordedienst is er gezocht naar bekwame
gemeenteleden onder begeleiding van de voorganger. Bij het vullen van de posities wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met spreiding van werk over meer mensen.
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