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JAARVERSLAG STICHTING REGIOKERK GKIN AMSTELVEEN 2020

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
2020 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 benoemd door de raad van toezicht. 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 2020 traden dhr. P. Stel en dhr. K.T. Kwee toe in het bestuur en nam het bestuur afscheid van
mw. P.N. Lie-Sie en mw. G. Nababan. Tevens traden dhr. R. Tjoa en dhr. P. de Heer toe als leden van
raad van toezicht en vervingen hiermee ds. J. Linandi en dhr. K.T. Kwee.
In 2020 zag de samenstelling van de SRGA als volgt uit:
Bestuur:
Voorzitter: dhr. D.S.Y. Ong
Eerste secretaris: mw. E. Siem-Yoe
Eerste penningmeester (tot 21 november 2020): mw. P.N. Lie-Sie
Algemeen bestuurslid (en eerste penningmeester vanaf 21 november 2020): mw. V. Maramis
Tweede secretaris (vanaf 1 september 2020): dhr. P. Stel
Tweede penningmeester (tot 21 november 2020): mw. G. Nababan
Tweede penningmeester (vanaf 21 november 2020): dhr. K.T. Kwee
Raad van toezicht:
Voorzitter (tot 21 november 2020): ds. J. Linandi
Voorzitter (vanaf 21 november 2020): dhr. R. Tjoa
Secretaris (tot 21 november 2020): dhr. K.T. Kwee
Secretaris (vanaf 21 november 2020): dhr. P. de Heer
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.
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Activiteiten
Het jaar 2020 werd getekend door de coronavirus disease 2019 (COVID-19), waarbij veel
gebruikelijke activiteiten noodgedwongen gereduceerd of aangepast moesten worden. Door
minder verhuur, verleende korting aan de hoofdhuurder en geen mini-Bazaar activiteit waren de
inkomsten in 2020 beduidend lager dan voorgaande jaren.
De enige fysieke activiteiten in Bouwerij 52 waren het huisvesten van de activiteiten van GKIN
Amstelveen als hoofdhuurder conform de regels en alleen in de perioden dat dit volgens de
overheid en het RIVM toegestaan was. De meeste erediensten werden online gehouden, waarbij
slechts een zeer beperkt aantal mensen vanuit de organisatie aanwezig was in Bouwerij 52 om deze
erediensten online te kunnen organiseren. Op het moment dat het toegestaan was om fysieke
erediensten te houden, vonden de erediensten plaats met een maximum van 30 bezoekers
conform de landelijke adviezen. Overige activiteiten werden vooral digitaal gehouden, zoals
vergaderingen van kerkenraad, kerkelijke commissies en werkgroepen, bijbelstudies en
jongerenbijeenkomst. Alle reserveringen door externe huurders zijn afgezegd.
In 2020 heeft het SRGA bestuur 6 maal vergaderd. Het bestuur heeft zich vooral geconcentreerd op
het onderhoud van het gebouw door middel van het uitvoeren van kleinere
onderhoudswerkzaamheden en de voorbereiding en het aanpassen van het gebouw aan de
benodigde veiligheidseisen ten gevolge van COVID-19. De prijzen voor verhuur mede ten gevolge
van de veranderingen in de intensiteit van het gebruik zijn gedurende een bepaalde periode
aangepast welke ook ten goede zijn gekomen in het ondersteunen van GKIN regio Amstelveen.
Tevens is er een WIFI-netwerk in het gebouw aangelegd.
Naast het voortdurend aanpassen aan de dynamische COVID-19 situatie, is er ook veel aandacht
geweest voor de ontwikkelingen met betrekking tot de toekomstige intentie voor de verandering
van het bestemmingsplan van Legmeer, waarin de Bouwerij 52 gehuisvest is.
Binnen SRGA waren er drie teams actief: team facilitair, team schoonmaak en team fondswerving.
In 2020 zijn ook twee werkgroepen opgericht: werkgroep Legmeer en werkgroep Luchtbehandeling.

David Ong, voorzitter
Namens het bestuur van de SRGA
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