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JAARVERSLAG STICHTING REGIOKERK GKIN AMSTELVEEN 2019

Inleiding
Doel van de Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen (SRGA):
De verbreiding van het evangelie in het algemeen en voor de Gereja Kristen Indonesia Nederland
(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 een raad van toezicht. Alle leden verrichten hun
werkzaamheden onbezoldigd. Hoogstens wordt hen een reiskostenvergoeding toegekend. Dit is in
2019 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 de raad van toezicht van de SRGA worden benoemd door de kerkenraad van GKIN Regio
Amstelveen.
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Bestuurssamenstelling
In januari 2019 traden mw. E. Siem-Yoe en mw. V. Maramis toe in het bestuur als respectievelijk
eerste secretaris en algemeen bestuurslid. Het bestuur nam afscheid van mw. T. Tjoe-Fat als eerste
secretaris in september 2019. Tevens trad dhr. I. Gandasasmita toe als lid van raad van toezicht en
verving hiermee dhr. R.S. Liem.
In 2019 zag de samenstelling van de SRGA als volgt uit:
Bestuur:
Voorzitter dhr. D.S.Y. Ong
Eerste secretaris (tot 1 september 2019) mw. T. Tjoe-Fat
Tweede secretaris (en eerste secretaris vanaf 1 september 2019) mw. E. Siem-Yoe
Eerste penningmeester mw. P.N. Lie-Sie
Tweede penningmeester mw. G. Nababan
Algemeen bestuurslid mw. V. Maramis
Raad van toezicht:
Voorzitter ds. J. Linandi
Secretaris dhr. K.T. Kwee
Algemeen lid dhr. I. Gandasasmita
Teams en personen die het SRGA bestuur ondersteunen:
• Het bestuur wordt ondersteund door twee beheerders die onbezoldigd zijn aangesteld,
namelijk dhr. K.H. Lie en dhr. A. Parsaulian.
• Het bestuur wordt tevens in haar praktische werk ondersteund door team schoonmaak,
team facilitair en team fondswerving bestaande uit vrijwilligers.
• Het bestuur wordt doorlopend ondersteund door dhr. R. Sumule die fungeert als webmaster
voor het beheer van de SRGA website.
• De kascontrole commissie controleert jaarlijks de financiële administratie van SRGA.

Activiteiten
De belangrijkste activiteiten in 2019 waren het huisvesten van de activiteiten van GKIN Amstelveen,
waaronder erediensten, huwelijksdiensten, vergaderingen van kerkelijke commissies en
werkgroepen, bijbelstudies, jongerenbijeenkomst, koor- en overige muzikale repetities.
In 2019 heeft het SRGA bestuur 6 maal vergaderd. Het bestuur heeft zich vooral geconcentreerd op
de groei en structureren van de interne organisatie. Naast team facilitair en team schoonmaak die
in 2018 zijn opgesteld, is team fondswerving in het leven geroepen.
In september 2019 werd een minibazaar georganiseerd en betrof fondswerving uitgevoerd door
vrijwilligers van GKIN regio Amstelveen.
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Tevens waren er activiteiten om te zorgen voor een juist beheer en gebruik van het kerkgebouw,
waaronder:
• Vernieuwen van huurovereenkomst met de hoofdhuurder GKIN Amstelveen;
• Opstellen van een inventarislijst Bouwerij 52;
• Aanpassen van huurvoorwaarden en prijzen voor verhuur en alle hiervoor noodzakelijke
documenten;
• Uitvoeren dak reparatie;
• Uitvoeren kleinere onderhoudswerkzaamheden;
• Document evacuatieplan en plattegrond gefinaliseerd;
• Besluit en voorbereiding tot aanleg WIFI netwerk in gebouw;
Daarnaast heeft de SRGA twee keer de Bouwerij 52 verhuurd aan externen en acht keer verhuurd
aan GKIN landelijk.
David Ong, voorzitter
Namens het bestuur van de SRGA
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