
Daar al Amal - Huis van Hoop - دار االمل في زاييست

Inhoudsopgave

1. Verslag van het bestuur 2

2. Jaarrekening

2.1. Balans per 31 december 2020 5

2.2. Staat van baten en lasten over 2020 5

2.3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6

2.4. Toelichting op de balans 6

2.5. Toelichting op de staat van baten en lasten 7

3. Overige gegevens

3.1. Ondertekening door het bestuur 7

3.2. Gebeurtenissen na balansdatum 7

3.3. Gegevens rechtspersoon 7

4. Analyse staat van baten en lasten 8

Zeist

te

Jaarrekening en jaarverslag

over het verslagjaar, eindigende op

31-12-2020

van

Stichting Daar al Amal



1. Verslag van het bestuur

Algemeen

Activiteitenverslag 2020

De stichting heeft als doel het Evangelie in getuigenis en dienst gestalte te geven onder Arabischtalige en Noord-Afrikaanse 

migranten en vluchtelingen in Zeist en omgeving.

Daar al Amal, Huis van Hoop

Verbinding met de context

De beide pionier-Evangelisten zijn wekelijks op straat en in de wijken van Zeist te vinden en gaan daar in gesprek 

met mensen en nodigen hen uit. Verder leggen wij contact met initiatieven die in verbinding staan met onze 

doelgroep zoals de inloophuizen in Zeist.

Onze primaire doelgroep (Arabischtaligen / Noord Afrikanen uit Zeist) is redelijk goed in beeld en wordt ook 

redelijk bereikt via allerlei (virtuele) netwerken van Arabischtaligen in Zeist en omgeving. 

Een aantal vanuit die groep is met ons verbonden via de (nu) online wekelijkse samenkomsten / Bijbelstudies op 

vrijdagavond en zondagen. Gemiddeld zijn er dan zo’n 20 bezoekers: 15 doelgroep, max. 5 uit de kerken. 

Daarnaast zijn er ook meer dynamische contacten met AZC’s in de omgeving, met name Leersum.

Verbinding in het pioniersteam

In het najaar hebben wij een begin gemaakt om bestuur van de stichting Daar al Amal en het kernteam in elkaar 

te schuiven en overwegend gezamenlijk te overleggen. Het bestuur vergadert nog minimaal (3 x per jaar) en de 

gezamenlijke nieuwe kerkenraad in wording vergadert maandelijks. Hieraan zijn twee mensen uit de 

Arabischtalige doelgroep toegevoegd. De raad bestaat nu uit 8 mensen waarvan de helft een niet-Nederlandse 

achtergrond heeft.

In lijn met de ontwikkelingen om te komen tot een kerkenraad heeft het bestuur het initiatief genomen tot een 

‘plaatselijke regeling’ om vanuit de drie moederkerken in samenspraak met de gemeente in wording afspraken te 

maken hoe komende jaren zaken te regelen als ambten, dopen, avondmaal, voorgangers, etc. Hieruit 

voortkomend gaan we medio 2021 een kerkenraad Daar al Amal installeren. Daarin zullen voornamelijk de 

inmiddels toegetreden leden van het kernteam zitting hebben, elk met een specifieke rol (ouderling, diaken, 

scriba, etc.).

Stichting Evangelie & Moslims fungeert als pioniersbegeleider en wij sluiten waar zinvol aan bij hun 

trainingsaanbod. Het voltallige team heeft deelgenomen aan de jaarlijkse trainingsdag in september 2020. Ook 

hiermee willen wij komende jaren doorgaan.

Verbinding in het netwerk

De band met onze vaste bezoekers groeit doordat we daar meer aandacht aan geven en zij beter Nederlands 

spreken. In de samenkomst wordt ook actief opgeroepen tot gesprek en contact over en weer. Dit blijven we 

doen. Verder worden enkele mensen thuis opgezocht voor een pastoraal gesprek en hier en daar vindt diaconale 

ondersteuning plaats door praktische of financiële hulp, in samenwerking met de partnerkerken. Dit alles helpt 

om een gemeenschap te vormen. 

Verder zijn er via sociale media verschillende contacten tussen kernteam en de doelgroep. Hier willen we in 2021 

meer op inzetten.

Met enkele trouwe bezoekers lopen we samen op in een soort discipelschapstraject, waarmee we hopen dat er 

geestelijk leiderschap ontstaat binnen de doelgroep, welke op termijn in te zetten is in leiderschapsrollen 

(diaconaal, pastoraal) in de nieuwe kerkgemeenschap.

Tegelijk is het in deze periode vanwege de beperkingen rondom Covid-19 ingewikkeld om verbinding te houden 

als gemeenschap. Door de week zijn er contactmomenten met de evangelisten en individuele leden van het 

kernteam. Echter, het gezamenlijke c.q. gemeenschappelijke aspect blijft wat achter op de doelstellingen 

doordat de Bijbelstudies op vrijdag en de samenkomsten op zondag hybride gebeuren: deels via Zoom (voor 

degenen die thuis kunnen meedoen) en deels in de kerk (voor de enkelen die aanwezig kunnen zijn, met name 

AZC-ers). Ook kunnen geplande activiteiten met vrouwen bijna geen doorgang vinden, op enkele kleine ‘events’ 

na.
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Activiteiten

- Maandelijkse maaltijden: deze kunnen niet plaatsvinden sinds Covid-19;

- Eenmalige activiteiten: als startmoment van het seizoen is in september 2020 een picknick georganiseerd met de 

gemeenschap in een park;

- Vrouwen-ontmoetingen: deze vinden plaats op kleine schaal bij mensen thuis of buiten, voor zover de regelgeving dit 

toestaat;

- Kinderwerk loopt wat stroef omdat het lastig is structurele leiding te vinden. Er zijn helpers en ook de ouders worden 

bij toerbeurt ingeschakeld. Er is een methode aangeschaft bij Evangelie & Moslims voor Bijbelonderwijs aan de 

kinderen.

- Doordat we nu zowel op vrijdagavonden als op zondagen (om de week) bij elkaar komen zullen we waarschijnlijk 

kiezen het kinderwerk aan te bieden in combinatie met de zondagse samenkomsten.

- De Bijbelstudies richten we dan op volwassenen, waarbij we dan een laagdrempeliger en meer open karakter 

hanteren, waarin ook ruimte is voor het geloofsgesprek.

- We zien een groeiende behoefte aan jeugdwerk, aansluitend aan het kinderwerk. We zoeken hiervoor waarschijnlijk 

aansluiting bij een van de partnergemeenten die dit al aanbieden.

Verbinding met God

Wekelijkse houden we een bijbelstudie waar de verbinding met God in het geloofsgesprek verdiept wordt. Alles 

gebeurt tweetalig: woordverkondiging, liederen en (geloofs)gesprekken.

De Bijbelstudie avonden wisselen wij af met een cursusvorm waarin meer het onderwijs-element centraal staat: uitleg 

over de Bijbel als boek, de inhoud en opbouw ervan, etc. Voor hen die gedoopt willen worden wordt er dooponderwijs 

gegeven.

Met enkele trouwe bezoekers lopen we samen op in een soort discipelschapstraject waarmee we hopen dat er 

geestelijk leiderschap ontstaat binnen de doelgroep welke op termijn in te zetten is in leiderschapsrollen (diaconaal, 

pastoraal) in de nieuwe kerkgemeenschap.

Inhoudelijk is wat we doen voldoende en stevig te noemen. We willen daarmee doorgaan in de komende jaren. We 

zien geloofsgroei bij onze bezoekers.

De gemeenschap groeit in diepte, er zijn vele (pastorale) contacten mede door extra inzet van een van de evangelisten. 

Er zijn gesprekken over de doop van een van onze leden en er vindt een doopcatechese-traject plaats.

In november en december 2020 is een ‘pilot’ gestart van twee zondagse samenkomsten om ons voor te bereiden op 

de reguliere zondagse samenkomsten in 2021. Deze zijn in januari 2021 van start gegaan in de oneven weken, telkens 

van 13:30 tot 14:30 a 15:00.

Het avondmaal is tot op heden niet gevierd. In de bezinning op de zondagse samenkomsten en de vastgestelde 

plaatselijke regeling die medio 2021 ingaat wordt hiervoor ruimte geboden. Ook vanuit de gemeenschap komt de 

vraag naar avondmaalsvieringen. Medio 2021 willen we hier vorm en inhoud aan gaan geven.

Verbinding met de kerk als groter geheel

De verbinding met de kerken in Zeist is goed. Niettemin zien wij al langere tijd ruimte voor verdieping en verbreding 

van deze verbindingen. Voor de gelovigen uit de bestaande kerken is de drempel soms vrij hoog om naar onze 

samenkomsten te komen. Helaas konden geplande activiteiten en trainingen ter verbetering hiervan in 2020 niet 

doorgaan door de beperkingen vanwege Covid-19. We hopen hiermee weer aan de slag te gaan zodra dit weer mag.

Het proces om te komen tot een plaatselijke regeling in najaar 2020 zorgde ervoor dat het werk van Daar al Amal 

uitgebreid op de agenda’s van de partnerkerken is besproken. Dat is winst: het geeft meer beeld van het werk, 

benadrukt ook de urgentie ervan en vernieuwt de betrokkenheid!

Elk jaar wordt in principe in alle drie van de partnerkerken een themadienst gehouden waarbij het kernteam aanwezig 

is en waarmee we de verbinding leggen met de deze kerken. In 2020 is dit bij herhaling afgelast wegens de Covid-19 

beperkingen vanuit de overheid. 

Evenzo konden er in 2020 helaas geen activiteiten plaatsvinden in het kader van wederkerigheid.

Zodra er meer mogelijk is worden dergelijke acties meteen weer opgepakt.

Wel is er periodiek een nieuwsbrief verspreid onder de leden en wordt er informatie over ons werk opgenomen in de 

weekbrieven van de partnerkerken. Daarnaast ontvangen alle kerken in Zeist, die openstaan voor dit werk, periodiek 

de nieuwsbrief.
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Bestuur

Het bestuur bestond ultimo 2020 uit de volgende personen:

Ds. A. Veerman voorzitter

Dhr. T.A.M. van de Ven secretaris

Dhr. A.J.E. Verduin penningmeester

Medewerkers

De stichting heeft twee medewerkers in loondienst (ingaande 1 september 2020: 0,6 fte); daarnaast is 1 medewerker

gedetacheerd door Stichting Evangelie & Moslims (0,2 fte).

Toekomstparagraaf

Zeist, 4 februari 2021

T.A.M. van de Ven, secretaris

Er zijn praktisch geen wijzigingen te verwachten ten opzichte van onze eerdere voornemens zoals in 2020 

vastgesteld. Wel hopen we dat er medio 2021 meer ruimte en mogelijkheden worden geboden om invulling te 

kunnen geven aan het bestaande plan:

- Bijbelstudies en samenkomsten worden in hybride vorm gehouden: digitaal in combi met enkele mensen ter 

plaatse. Het is echter een worsteling om op deze wijze onze doelgroep te bereiken en te betrekken.

- Ook kunnen we momenteel geen maaltijden houden terwijl dit een belangrijk deel is van het gemeenschap-zijn.

- Tevens zijn we tijdelijk uitgeweken naar een ander gebouw vanwege de regelgeving en beperkingen inzake 

Covid-19. Dit pakt op zich positief uit maar met het oog op de activiteiten is het ‘eigen’ gebouw prettiger. We 

hopen vanaf juli 2021 weer terug te kunnen nadat ons gebouw is aangepast aan de nieuwste regelgeving met 

betrekking tot ventilatie.

- Intussen doen we doen wat we wel kunnen doen: mensen een op een bezoeken, telefonisch contact 

onderhouden met mensen. De gemeenschap is goed in beeld bij het team. Wel staat het missionaire/open 

karakter van de gemeenschap onder druk omdat alles gepland moet worden en we beperkt zijn in het toelaten 

van mensen tot samenkomsten. Hierdoor zal groei in aantal worden beperkt.

- Tegelijk zien we dit als een periode om in de kleine setting van de bestaande gemeenschap (25 – 35 mensen) 

een solide basis te leggen. De beperkingen dwingen ons wel tot extra creativiteit om de verbondenheid te 

voeden.
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2.1. Balans per 31 december 2020

31-12-2020 31-12-2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 675 1.035

Liquide middelen 12.923 938

Totaal 13.598 1.973

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 12.854 1.685

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 744 288

Totaal 13.598 1.973

2.2. Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

Baten

Bijdragen partnerkerken 30.940 28.500 26.000

Bijdrage overige lokale gemeenten 1.376 3.000 887

Bijdrage landelijke kerk PKN 8.000 8.000 8.000

Bijdrage voor pionierbegeleiding 1.800 1.800 1.800

Bijdrage Maatschappij v. Welstand 4.000 4.000 4.000

Bijdrage De Verre Naasten 5.000 0 0

Bijdragen overige fondsen 5.000 1.000 0

Bijdragen betrokkenen 103 4.500 0

Giften particulieren 2.625 2.000 1.675

58.844 52.800 42.362

Lasten

Detachering via Stichting Evangelie & Moslims 19.801 25.000 23.700

Loonkosten eigen medewerkers 14.011 8.000 7.586

Kosten vrijwilligers 310 1.700 1.230

Pionierbegeleiding 1.800 1.800 1.800

Huur gebouw 8.815 7.500 5.000

Kosten samenkomsten 1.625 2.500 2.351

Kosten kinderwerk 242 incl. 0

Diaconaat 142 500 150

Aanschaf middelen 0 250 0

Training en teambuilding kernteam 70 500 233

Communicatiekosten 33 500 69

Administratie- en bankkosten 664 0 400

Kosten oprichting 0 0 1.584

Overige kosten/onvoorzien 162 2.000 0

Som der lasten 47.675 50.250 44.103

Resultaat 11.169 2.550 -1.741

Het resultaat wordt toegevoegd/onttrokken aan de continuïteitsreserve.
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2.3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd

op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Vorderingen

Grondslagen voor  de resultaatbepaling

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, uitgaande van historische kosten,

met uitzondering van giften, die worden toegerekend aan het jaar waarin ze worden ontvangen.

2.4. Toelichting op de balans

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Vorderingen en overlopende activa

Loonheffingen 0 223

Pensioenpremies 284 62

Voorschot medewerkers 391 0

Wijkgemeente Bethel 0 750

675 1.035

Liquide middelen

Betaalrekening ING Bank 12.923 938

12.923 938

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

Begin boekjaar 1.685 3.426

Resultaat boekjaar 11.169 -1.741

Einde boekjaar 12.854 1.685

Crediteuren 0 0

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 637 246

Reservering sociale lasten vakantiegeld 107 42

Loonheffingen 0 0

Nog te betalen posten 0 0

744 288

Vorderingen, indien van toepassing, worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien noodzakelijk onder aftrek van 

een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.
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2.5. Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

Participantenbijdragen

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zeist 12.000 12.000 12.000

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zeist (natura) 1.640 0 0

Evangelie Gemeente Zeist 3.800 3.000 3.000

Evangelie Gemeente Zeist (natura) 7.500 7.500 5.000

Hervormde Wijkgemeente Bethel, Zeist 6.000 6.000 6.000

30.940 28.500 26.000

Loonkosten eigen medewerkers

Salarissen 10.498 8.000 5.702

Sociale lasten 2.230 incl. 1.037

Pensioenlasten 758 incl. 509

Reiskosten woon-werkverkeer 362 incl. 166

Overige vergoedingen en personeelskosten 163 incl. 172

14.011 8.000 7.586

Beloning bestuurders

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

3. Overige gegevens

3.1. Ondertekening door het bestuur

Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de stichting in het regulier bestuursoverleg d.d. 4 februari 2021.

Dhr. A. Veerman, voorzitter w.g.

Dhr. T.A.M. van de Ven, secretaris w.g.

Dhr. A.J.E. Verduin, penningmeester w.g.

3.2. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

3.3. Gegevens rechtspersoon

Datum oprichting stichting 24 mei 2019

Feitelijke start activiteiten 1 januari 2019

Adres Kruiser 43, 3904 ZP  Veenendaal

Handelsregister KvK 74931547

RSIN/fiscaalnummer 860078346

ANBI-beschikking 24 mei 2019
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4. Analyse staat van baten en lasten

Positief is dat we 2020 afsluiten met een positief saldo van ruim € 11.000. Dit komt enerzijds door het wegvallen 

van diverse geplande uitgaven in 2020 ten gevolge van COVID-19 en anderzijds door meer bijdragen uit fondsen. 

Het batig saldo wordt toegevoegd aan reserve en gebruikt als buffer om de uitbreiding van de arbeidstijd van 

een van de pioniers die per 1 september 2020 plaatsvond, vol te kunnen houden tot tenminste het einde van 

pioniersperiode (eind 2023) en voor toekomstige ontwikkelingen richting meer zelfstandigheid.

Toelichting op de inkomsten

- Bijdrage betrokkenen en andere dan de partnergemeenten blijft ruim achter op begroot. Oorzaak is dat in 2020 

vrijwel geen werk is gemaakt van PR en fondsenwerving bij kerken en binnen de eigen gemeenschap daar die 

mogelijkheid er beperkt was.

- Daarentegen schieten de bijdragen uit externe/particuliere fondsen ruim door omdat hier gericht op is ingezet.

- Bijdragen van particulieren zijn mooi op schema.

- Bijdragen uit de doelgroep blijven achter over 2020. Deze inkomstenpost schuift daarmee praktisch een jaar 

naar achteren wat grotendeels te wijten is aan Covid-beperkingen. Hierdoor wordt er minder reserve 

opgebouwd. In het najaar is er een begin gemaakt met het betrekken van de gemeenschap bij de financiële 

huishouding. Tijdens de samenkomsten collecteren we nu voor de voortgang van het werk en daarnaast vragen 

we de leden om een bijdrage, eenmalig of periodiek. Dit is een klein begin, we realiseren ons dat de 

gemeenschap niet erg draagkrachtig is en dat ondersteuning door partners langdurig nodig zal zijn.

Toelichting op de uitgaven

- Uitgaven die te maken hebben met de samenkomsten en activiteiten vallen lager uit dan begroot vanwege de 

beperkingen in verband met de COVID-19 regelgeving vanuit de overheid.

- Er zijn praktisch geen kosten gemaakt voor het inschakelen van vrijwilligers (€ 310 t.o.v. € 1.700).

- Kosten divers aan samenkomsten blijven achter op de begroting als gevolg van Covid maatregelen vanuit de 

overheid (€ 1.300 versus € 2.500).

- Training en teambuilding is deels vervallen waardoor amper kosten zijn gemaakt.

- Communicatiekosten blijven achter op begroting (€ 33 versus € 500).

- Overige uitgaven zijn slechts € 162 t.o.v. begroot € 2.000.

- Loonkosten eigen medewerkers zijn hoger dan begroot omdat per september 2020 een medewerker met 

subsidie van stichting Verre Naasten een extra dag per week is aangesteld voor de duur van 2,4 jaar.

- De post Diaconaat is toegevoegd daar er diverse diaconale vragen spelen binnen de gemeenschap. Sinds 2020 is 

er een bescheiden bedrag mee-begroot waarvan we tot op heden slechts een deel hebben aangesproken. Reden 

hiervan is dat ook de diaconieën van de partner-kerken hebben aangegeven specifieke diaconale noden te willen 

lenigen. Om die reden worden vragen om financiële tegemoetkoming eerst aan de kerken voorgelegd voordat 

wij ze ‘lokaal’ financieel oplossen. Deze post is daarmee groter dan ze doet vermoeden uit genoemde bedragen.
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