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JAARVERSLAG SRGA 2018 
 
 
Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018. In dit verslag kunt u het beleid en de activiteiten van de SRGA 
lezen. Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor de SRGA, want dit jaar voltooide de SRGA de 
verbouwing van haar pand aan de Bouwerij 52 tot een volwaardig kerkgebouw.  
 
 
Inleiding 
 
Doel van de SRGA:  
De verbreiding van het evangelie in het algemeen en voor de GKIN Regio Amstelveen in het 
bijzonder door het ter beschikking stellen van (financiële) middelen en het beschikbaar 
stellen van een eigen kerkgebouw, waarin kerkelijke en evangelische activiteiten gehuisvest 
kunnen worden, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 

De stichting tracht haar doel als volgt te bereiken: 
• Het ontwikkelen en beheren van het bouwfonds zolang de nieuwe accommodatie wordt 

verbouwd tot kerkgebouw, evangelische activiteiten en daaraan gerelateerde activiteiten 
te huisvesten; 

• Het beheren van de nieuwe accommodatie, wanneer deze is aangeschaft en in gebruik is 
genomen; 

• Het waarborgen van de continuïteit van het vorenstaande door het ontplooien van 
activiteiten, die rechtstreeks of zijdelings verband houden of bevorderlijk kunnen zijn voor 
GKIN Regio Amstelveen  – in de ruimste zin van het woord. 

 
 
Organisatie 
 
Organisatiestructuur 
De SRGA bestaat uit een bestuur en uit een raad van toezicht.  
Alle leden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Hoogstens wordt hen een 
reiskostenvergoeding toegekend. Dit is in 2018 niet het geval geweest.  
Het bestuur van de SRGA wordt in haar werk ondersteund door personen en teams die bestaan 
uit leden van GKIN Regio Amstelveen. Al deze personen voeren hun werkzaamheden 
onbezoldigd uit.  
 
Het bestuur van de SRGA bestaat uit ten minste drie belijdende leden van de GKIN.  
De leden van het bestuur worden gekozen door en leggen verantwoording af aan de raad van 
toezicht van de SRGA. Deze raad van toezicht bestaat eveneens uit tenminste drie belijdende 
leden van de GKIN.  
De leden van raad van toezicht van de SRGA worden benoemd door de kerkenraad van GKIN 
Regio Amstelveen.  
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Bestuursamenstelling 
Dit jaar vond er een verandering plaats binnen het bestuur van de SRGA. In september 2018 
trad dhr. D.S.Y. Ong toe in het bestuur als voorzitter. Het bestuur nam afscheid van dhr. E.E. 
Leuhery als tweede secretaris.  
Per 31-12-2018 bestond de organisatie van de SRGA uit de volgende personen: 
 
Bestuur van de SRGA:  
Voorzitter dhr. D.S.Y. Ong 
Eerste secretaris mw. T. Tjoe-Fat 
Eerste penningmeester mw. P.N. Lie 
Tweede penningmeester mw. G. Nababan  
 
Raad van toezicht van de SRGA: 
Voorzitter ds. J. Linandi 
Secretaris dhr. T.K. Kwee 
Algemeen lid dhr. R.S. Liem 
 
Teams en personen die het SRGA bestuur ondersteunen: 

• Ten behoeve van de verbouwing werd het bestuur ondersteund door een 
klankbordgroep. Deze groep werd ingesteld in 2017 en ontbonden in 2018 na afronding 
van de verbouwing. 

• In 2017 is een decoratieteam opgericht om voorstellen te doen omtrent aan te schaffen 
spullen om het kerkgebouw aan te kleden. Het SRGA bestuur heeft de uiteindelijke 
beslissingen genomen ten aanzien van de voorstellen. 

• Het bestuur wordt doorlopend ondersteund door dhr. R. Sumule die fungeert als 
webmaster voor het beheer van de SRGA website. 

• In 2018 zijn twee beheerders aangesteld (onbezoldigd), namelijk dhr. K.H. Lie en dhr. A. 
Parsaulian. 

• Het bestuur wordt in haar praktische werk ondersteund door team schoonmaak en team 
facilitair bestaande uit vrijwilligers . 

 
 
Activiteiten 
 
De belangrijkste activiteiten in 2018 waren ten behoeve van de afronding van de verbouwing 
van het pand aan de Bouwerij 52 tot een volwaardig kerkgebouw, waaronder:  

• De gehele financiële afhandeling en gehele afhandeling met de aannemer tot aan 
oplevering van het kerkgebouw; 

• Alle contacten met de gemeente Amstelveen ten behoeve van goedkeuring van het 
gebouw om te kunnen gebruiken als volwaardig kerkgebouw; 

• Het aanstellen van een kascommissie en met de aanbevelingen hiervan verantwoording 
afleggen aan de raad van toezicht; 

De oplevering van het kerkgebouw vond plaats op 25-02-2018.  
 
Tevens waren er waren activiteiten om te zorgen voor een juist beheer en gebruik van het 
kerkgebouw, waaronder:  

• Aanstellen van twee beheerders;   
• Aanstellen van team schoonmaak; 
• Aanstellen van team facilitair; 
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• Opstellen van taakomschrijving van de beheerders; 
• Opstellen van het huishoudelijk reglement; 
• Opstellen van regels voor verhuur en alle hiervoor noodzakelijke documenten; 
• Besluiten omtrent uitvoer dakreparatie in 2019; 
• Aankoop van beamer en mengtafel voor multimedia doeleinden; 

 
Verder waren er activiteiten om de reserve op te bouwen, waaronder: 

• Financieel voorschot te verstrekken voor bazaar GKIN Amstelveen. Het hele bedrag 
werd terugbetaald en de winst van de bazaar werd gedeeld met GKIN Amstelveen; 

• Financieel voorschot te verstrekken voor Minibazaar. Dit is een SRGA activiteit 
uitgevoerd door vrijwilligers van GKIN regio Amstelveen. De hele winst kwam ten goede 
aan de SRGA; 

 
In 2018 heeft het SRGA bestuur 9 maal vergaderd en 1 maal een presentatie gegeven aan de 
gemeente van GKIN Amstelveen om officieel de verbouwing af te ronden. 
Het SRGA bestuur heeft samen met GKIN Amstelveen een regionale dankdienst gehouden op 
25-02-2018. Het SRGA bestuur heeft samen met GKIN Amstelveen een landelijke dankdienst 
gehouden op 30-06-2018 
 
De hoofdhuurder is GKIN Amstelveen, waarmee de SRGA een doorlopend contract heeft. 
Daarnaast heeft de SRGA drie keer de Bouwerij 52 verhuurd aan externen, vier keer verhuurd 
aan GKIN landelijk en één keer verhuurd aan KDM (dit is een commissie van GKIN landelijk). 
 
 
Financiën van de SRGA 
  
Het financieel jaarverslag van 2018 vindt u op onze website (www.stichting-SRGA.nl). 
 
  
  
 
Theya Tjoe-Fat, eerste secretaris  
Namens het bestuur van de SRGA 
  


