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Inleiding 

2022 was een bijzonder jaar in de geschiedenis van E&R. E&R vierde haar 50-jarig 

bestaan én ze maakte, met ondersteuning van Verre Naasten en Kerkpunt, een 

doorstart naar E&R in de wijk. In 2022 konden er vijf projecten draaien en twee 

projecten werden afgesloten. 

We zijn dankbaar voor de stappen die we hebben gezet en zijn hoopvol voor de 

mogelijkheden die God ons gaat geven met E&R in de wijk. 

In dit jaarverslag legt het bestuur van E&R verantwoording af, zowel inhoudelijk als 

financieel. Dank aan alle vrienden van E&R, kerken en particulieren, die in gebed, 

daadwerkelijk als vrijwillige medewerker en als financieel ondersteuner het E&R-werk 

mogelijk hebben gemaakt. En speciaal dank voor Verre Naasten en Kerkpunt die dit 

hebben ondersteund.  

 

Het bestuur E&R, 

Eelko Kooistra (voorzitter)  

Cors Visser, namens Kerkpunt (secretaris) 

Klaas Harink, namens Verre Naasten (penningmeester)    

  



 
 
 
 

 

1. Missie en visie 

Als kerk aanwezig zijn in de wijk. Met een vriendelijk goedemorgen, een glimlach en een luisterend oor. Met leuke activiteiten, 

ontspannen gesprekken en een fijne sfeer. Je uitstrekken naar de ander vanuit de boodschap van Gods liefde. Dát is E&R in de 

wijk. 

 

ER ZIJN VOOR DE BUURT…  

E&R in de wijk zijn luchtige zomerweken waarin lokale kerken optrekken met mensen uit hun eigen wijk. In een programma van 

één of twee weken staan teamleden vanuit de kerk elke dag klaar met een kop koffie, limonade, spel, creativiteit of gewoon een 

leuk gesprek. Misschien zijn zij wel de eersten die iemand groeten die dag. Misschien onderbreekt dat voetbaltoernooi de 

verveling voor een tiener die alleen thuis zit. Of is dat potje dammen wel waar een oudere naar uitkijkt die niet op vakantie kan. 

 

… MET DE BOODSCHAP VAN GODS LIEFDE…  

E&R in de wijk is er voor de wijk, heel praktisch. Het brengt mensen bij elkaar. Maar tegelijk wijst het mensen op God. Op een 

laagdrempelige, ongedwongen manier delen teamleden over hun geloof in Jezus. Door te zingen, te bidden en te vertellen. Zo zijn 

de zomerweken plekken waar Gods Koninkrijk zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is. Waardevol mission-werk vanuit het gedeelde 

verlangen dat meer mensen Gods liefde mogen ontdekken! 

 

…EN JONGEREN UITDAGEN DIE LIEFDE UIT TE LEVEN 

Lokale kerken kunnen ondersteuning krijgen van jongeren en ouderen uit andere plaatsen. Op deze manier leren mensen in de 

praktijk op te trekken met een diversiteit aan mensen en iets van Gods liefde door te geven. E&R in de wijk is zo ook een 

broedplaats voor missionaire inzet. 

 

 

  



 
 
 
 

 

2. Bovenregionale activiteiten 

In 2022 werden de volgende bovenregionale activiteiten ondernomen:  

• Op 19 januari 2022 tekenden E&R, Verre Naasten en Kerkpunt een 
samenwerkingsovereenkomst. E&R had behoefte aan professionele 

ondersteuning, met name op bovenregionaal niveau. Plaatselijke 

projecten draaiden min of meer, maar uitvoeringscapaciteit op landelijke 

ondersteuning ontbrak. Verre Naasten en Kerkpunt besloten de handen 

ineen te slaan. 2022 was met name een jaar van de overgang. 

 

• Tot aan de zomer van 2022 werden de plaatselijke projecten 

ondersteund. Zo is er viermaal overleg geweest met de projectleiders en 

de adviesraad (E&R, Verre Naasten en Kerkpunt). Allerhande praktische 

zaken werden besproken en (meestal) opgelost, maar er was ook ruimte 

om elkaar te bemoedigen, samen te delen en te bidden. 

 

• Verder werd er door Kerkpunt een boekje ‘Jij bent zout!’ ontwikkeld, gevuld met Bijbelstudies die de teamleden van de 

verschillende projecten konden gebruiken. Daarnaast heeft het team van Beerze de ondersteuning van Kerkpunt ingeroepen 

voor een trainingsmoment tijdens hun teamdag.  

 

• Op zondag 12 juni (zondag na Pinksteren) vroeg Missieloket de GKv- en NGK-kerken om te bidden voor het missionaire werk 

in Nederland en het doorgaande werk van de Geest. Daarin werd ook gebed gevraagd voor de zomerprojecten van E&R. 

Naast een korte gebedsvideo, was er een Pinkster-kerkenpakket beschikbaar met een korte podcast-serie, suggesties voor 

een viering en materiaal voor kringen.  

 

• Op dinsdagavond 28 juni 2022 is er een online ontmoeting georganiseerd om samen met teamleden van de verschillende 

projecten te bidden voor een gezegend zomerseizoen.  

 

• Op donderdagavond 6 oktober 2022 is online gevierd dat via E&R 
gedurende 50 jaar duizenden mensen zijn bereikt. Ontmoetingen met 

gesprekken, verbinding en mogelijkheden iets te delen van de hoop die in 

ons is. Duizenden medewerkers hadden fantastische tijden in het team op 

de verschillende campings. Wat vormend! In het kader van het jubileum 

hebben we in een online album verhalen en foto’s verzameld. 

Hartverwarmende berichtjes ontvingen we. 

Tegelijk werden op 6 oktober, tijdens de jubileumviering, ook de plannen 

voor de toekomst geschetst: E&R in de wijk, inclusief nieuwe logo / stijl, 

website en promotievideo. 

 

 

 

 

 E&R in de wijk zijn luchtige zomerweken waarin lokale kerken optrekken met mensen uit hun eigen wijk. In een programma van 

één of twee weken staan teamleden vanuit de kerk elke dag klaar met een kop koffie, limonade, spel, creativiteit of gewoon een 

leuk gesprek. Misschien zijn zij wel de eersten die iemand groeten die dag. Misschien onderbreekt dat voetbaltoernooi de 

verveling voor een tiener die alleen thuis zit. Of is dat potje dammen wel waar een oudere die niet op vakantie kan naar uitkijkt. 
 

 
  

https://verrenaasten.nl/
https://kerkpunt.nl/
https://youtu.be/1WZCU-UWLhg
https://youtu.be/0cVa95oS1yI
https://myalbum.com/album/hFiBav54WiyaFF/
https://www.eenr.nl/
https://www.eenr.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Lw6wzHaEyrA


 
 
 
 

 

• Na 6 oktober zijn op verschillende manieren kerken en kerkleden benaderd met het verzoek mee te doen met E&R in de 

wijk. Meeleven, meebidden of via een gift.  

 

• Op 10 november 2022 is er een bezoek gebracht aan de notaris, met als doel de vereniging E&R om te zetten in een Stichting 
E&R. Het bestuur zal dan gevormd worden door drie personen, zijnde directeur Kerkpunt (Cors Visser), directeur Verre 

Naasten (Klaas Harink) en een onafhankelijk lid (Eelko Kooistra, betrokkene E&R). E.e.a. moet geformaliseerd worden door 

de rechtbank en zal voorjaar 2023 geëffectueerd zijn. 

 

• Gedurende 2022 is de Adviesraad viermaal bijeengekomen, naast de keren dat er ook met de projectleiders is vergaderd. We 

deden dat digitaal via Teams. De Adviesraad, een zogenaamde stuurgroep, droeg er zorg voor dat activiteiten van de vereniging 

E&R ondergebracht werden bij Verre Naasten.  Zo is de financiële administratie overgedragen, het CRM-systeem,   



 
 
 
 

 

3. Vooruitblik 2023 

In 2023 verwachten we de volgende activiteiten op te pakken:  

• Omzetting van vereniging E&R naar Stichting E&R wordt gerealiseerd. Een sluitstuk om te komen tot versterking van de 
bovenregionale taken en verantwoordelijkheden. 

• We hopen in 2023 minimaal drie nieuwe projecten op te kunnen starten met E&R in de wijk. 

• De nieuwe en de bestaande projecten worden begeleid. Viermaal zal er een toerustings- en uitwisselingsbijeenkomst zijn 
met E&R in de wijk vanuit Kerkpunt en Verre Naasten en de diverse projectleiders van bestaande (Vrouwenpolder, Beerze, 

Scheveningen en Dordrecht) en de drie nieuwe projecten.  

• Waar nodig en wenselijk worden per project, i.s.m. Kerkpunt, toerustingsdagdelen aangeboden. 

• Het Mimeteam van E&R wordt gedurende één week in de zomer ingezet en is ook een aantal malen te boeken buiten deze 
week om door kerken, groepen, pioniersplekken. 

• Maandagavond 3 juli 2023 zal er een online viering worden gehouden om een zegen te vragen voor de zomerprojecten 2023. 

• Gedurende het hele jaar zal de website van E&R worden bijgehouden. 

• Tweemaal zal er een nieuwsbrief worden verstuurd naar GKv – en NGK-kerken en aan de vrienden van E&R. 

 

  



 
 
 
 

 

4. Terugblik zomerprojecten 2022 
 

4.1 Mimeteam 

Het mimeteam bestaat uit vier personen. Zij hebben dit jaar 

acht keer een voorstelling gegeven bij meerdere E&R projecten 

in de 1e week van augustus. Dit jaar was het thema: Open je 

ogen. Het mooie is dat mime-voorstellingen vanwege 

meerdere lagen die erin zitten geschikt zijn voor elke 

doelgroep, zowel jong als oud.  

Na de voorstellingen werd er nagepraat met de bezoekers. 

Door de vele kinderen die er kwamen kreeg, men ook allerlei 

gesprekken met de ouders die hun kind kwamen ophalen. 

Doordat kinderen vertelden wat ze gezien hadden, ontstonden 

voor de medewerkers van E&R ingangen om ook met de 

ouders te praten.  

De voorstelling is ook geschikt voor kerkelijke evenementen;  

buiten deze E&R week heeft het mimeteam voorstellingen gegeven in de uitzendkerk van het mimeteam (Boogkerk Amersfoort) 

op een startzondag, in Zoetermeer op een startdag, in Amersfoort bij het straattheaterfestival, in Bodegraven tijdens een 

kerkdienst, en in Bodegraven en Den Haag bij de kerstnachtdienst.  

Ook heeft het team een voorstelling gegeven bij een Gave kamp voor vluchtelingentieners. 

Reacties: 

In Beerze kwam een mimespeler in gesprek met een campinggast. Hij zei niet gelovig te zijn, maar hij kwam al jaren bij E&R en de 

mimevoorstelling omdat hij de sfeer zo bijzonder en fijn vond.  

Kinderen hebben ook vaak verrassende opmerkingen, regelmatig blijkt daaruit dat ze ook de diepere laag begrijpen. Dit was heel 

bijzonder en het leverde mooie gesprekken op.  

Vooral de voorstelling bij het Gave-kamp gaf hele bijzondere reacties, de wat oudere vluchtelingentieners deelden echt 

persoonlijke dingen die ze normaliter niet snel vertelden. Veel vluchtelingenjongeren zijn cultureel gezien niet gewend om echt 

over diepe dingen door te praten en hebben niet altijd de Nederlandse taal tot hun beschikking. Juist zo’n stuk zonder woorden 

kan heel dicht bij komen, zeker omdat mime vaak cultuur overstijgend is. Je kon merken dat het raakte. 

 

4.2 Lichtenvoorde  

Het Project Lichtenvoorde heeft dit jaar haar tweede E&R project afgesloten. In de afgelopen 12 jaar hebben er in 2 wijken in 

Lichtenvoorde E&R projecten gedraaid, beide minstens zes jaar. Beide projecten draaiden één week in de zomervakantie. Eén 

project was al eerder afgesloten, aangezien het doel voor zover mogelijk  bereikt was en het tweede project had vooral hinder 

door corona. Hierdoor kon men twee jaar niet draaien, waardoor een team bij elkaar krijgen moeilijk was. Toen men voor de 

keuze kwam te staan om weer opnieuw te moeten opbouwen of afronden, is dit jaar besloten om het project te beëindigen. Het 

is afgesloten met een gezamenlijke dag, waarbij veel mensen langskwamen. Zowel mensen uit de kerk kwamen als oud-

Lichtenvoorde-medewerkers en veel kinderen. Het was goed om bij elkaar te zijn! 

Bijzonder was dat er ook een aantal mensen uit buurt waren die in de afgelopen jaren elke keer wel eens langs kwamen en dat 

gaf goede gesprekken.  

 

4.3 Dordrecht 

Dordrecht is een project in de wijk waarbij men verbindingen in de wijk wil bevorderen en hierbij vanuit de kerken aansluiten bij 

wat men vanuit de wijk nodig heeft. Hierdoor ontstaan er vanzelf kleine momentjes waarin iets van God gedeeld kan worden. 

Door het hele jaar zijn er activiteiten om deze verbinding vorm te geven.   

In 2022 heeft men in de zomer een lange week van 10 dagen gedraaid, namelijk van 6 augustus tot en met 13 augustus. Er was ’s 

ochtends een kinderclub, en sport en spel in de middag. s’ Avonds waren er gezinsactiviteiten zoals volleybal, een filmavond en 

een game-bus. Deze E&R-week ondersteunt datgene wat door het jaar heen gedaan wordt en het trekt ook weer nieuwe 

bezoekers. Het team bestond uit 14 mensen, waaronder ook mensen uit de wijk (buurtbewoners).   

Ook door het jaar heen hebben er activiteiten plaatsgevonden. Door corona lagen de meeste activiteiten het eerste hal jaar stil, 

maar de meidenclub is wel doorgegaan. Deze zomer was echt een nieuwe start om weer te kunnen uitbouwen in activiteiten.  



 
 
 
 

 

Na de E&R week vond er weer elke twee weken een kinderclub en tienerclub plaats 

en tijdens Halloween hield men samen met de wijk een vervangend evenement, 

namelijk Happyween. Dit was bijzonder, aangezien het initiatief om geen Halloween 

te vieren maar er iets meer positiefs van te maken echt vanuit de wijk zelf kwam. 

Ook hield men een buurtlunch voor 30 mensen met daarna thematijd rondom een 

onderwerp uit de Bijbel.  

Met kerst werd een high tea georganiseerd.   

Bijzonderheden:  

Er was een filmavond met een tuinentocht met lichtjes, waarbij ook de tuin van de 

kapel werd bezocht. Bij elke tuin was er een opdracht, een verhaal, een activiteit als 

een loempia vouwen, afbakken en deze samen opeten. Ook vertelde men het 

verhaal van Jezus aan het kruis, waarna er een verwerkingsopdracht werd 

gehouden.  

Een bijzonder moment was dat toen een jongetje iets mocht laten schminken, hij 

om een kruisje op zijn arm vroeg, hoewel hij eigenlijk niet precies wist wat het 

inhield. Een mooie kans om te vertellen:  het is eigenlijk helemaal niet zo'n mooi 

teken, omdat Jezus doodging aan het kruis. Maar voor ons is het mooi geworden, 

omdat Jezus weer is opgestaan. Zo is het kruis een symbool van nieuw leven en 

redding geworden.  

 

4.4 Vrouwenpolder 

Vrouwenpolder is een dorpsproject dat in 2022 twee weken heeft gedraaid, in week 30 en 31. Het was bijzonder dat er 

voldoende teamleden waren om zo in 2 weken te kunnen voorzien. Beide weken waren er 6 teamleden aanwezig. Vanwege het 

feit dat door corona het jaar ervoor geen E&R kon plaatsvinden, lag er al een programma klaar, dit maakte de voorbereiding veel 

makkelijker. 

De kinderclub ontving dit jaar zo’n 15 à 20 kinderen, maar een tienerclub was er dit jaar niet. Men merkte dat na corona de 

tieners E&R zijn ontgroeid en dat ze daarom niet snel meer naar een inhoudelijk deel kwamen. Wel kwamen ze voor een sport- of 

avondactiviteit. De avondactiviteiten trokken zo’n 35 bezoekers. 

In Vrouwenpolder werken de GKv en PKN samen. Veel E&R-gasten zijn van het dorp. Veel dorpelingen werken namelijk in de 

horeca, waardoor ze niet op vakantie gaan en hun kinderen vaak naar E&R komen. Daarnaast komen er enkele toeristen en zijn er 

veel gasten van minicampings die geen recreatieprogramma hebben. Veel bezoekers houden er zelfs rekening mee wanneer E&R 

komt.  

Bijzonderheden:  

Het project Vrouwenpolder heeft impact! Men kent meerdere 

jongeren die bij de kerk zijn gebleven, waar die er  anders niet 

meer waren. Ze benoemen dat ‘Wat ik weet van de bijbel heb 

ik bij E&R geleerd’. Deze volwassen geworden jongeren 

draaien nu zelf mee als leider.  

Ook bijzonder was het dat dit jaar voor het eerst beide kerken 

een openluchtdienst hielden waarbij zo’n 200 mensen 

kwamen. Mensen die zowel vanuit de (kleine) kerken kwamen, 

maar ook mensen die niet (meer) in de kerk komen.  

 

4.5 Beerze  

Beerze is een campingproject. Dit jaar heeft Beerze 2 weken gedraaid. Zoals elk jaar kwamen de campinggasten weer vol 

enthousiasme naar de activiteiten. In de ochtenden was er een programma voor kinderen, jongeren en volwassen om samen 

meer over God te leren. De middagen waren gevuld met een recra-activiteit en veel mogelijkheden om bij te kletsen. Twee keer 

in de week was er ‘s avonds een thema-avond waarbij men de diepte inging rondom een geloofsthema. 

Het bijzondere aan het Beerzeproject is dat er buiten de draaiweken ook veel contact onderhouden wordt. Zowel individueel als 

in werkgroepen. Zo worden volwassenen van de camping geregeld bezocht en voor 16+ jongeren werd een 

geloofsvragenweekend georganiseerd aan het eind van het jaar. Ook waren er 'gastendagen', waarbij teamleden en 

campinggasten uitgenodigd werden om elkaar te ontmoeten.    



 
 
 
 

 

 

4.6 Scheveningen 

E&R-project Scheveningen heeft een week gedraaid, van 12 t/m 18 augustus. Dit was bijzonder, omdat er van te voren gedacht 

werd dat er alleen voldoende menskracht beschikbaar zou zijn voor een zaterdag. Op het laatst kwamen er toch nog mensen bij 

via Beach Mission en E&R Dordrecht. Er waren 5 teamleden. 

Elke dag werden er op de boulevard van Scheveningen mensen aangesproken en waar het gesprek dit toeliet werd er gesproken 

over Jezus. Dit werk werd ondersteund door de Bijbelkiosk, hier kon men terecht als er Bijbels nodig waren.   

Bijzonderheden:  

Jongeren die werden aangesproken bleken vaak open te staan voor een gesprek. Ook sommige ouderen bleken geïnteresseerd. 

Zo mocht het team Gods liefde doorgeven en mensen aanmoedigen Gods Woord en dat te lezen en/of het geloof in God verder 

te delen. De boodschap daarbij: ‘Laat je verrassen door God’.  

Zo werd het team ook zelf verrast toen een jongen uit Spanje van rond de 30 hen aansprak of ze Jezus kenden. Hij was voor een 

half jaar naar Nederland gekomen en ook hij sprak mensen op de boulevard aan om over Jezus te vertellen.  

 

4.7 Bussum 

Project Bussum heeft na zeven jaar op een camping te hebben gedraaid dit jaar het project afgesloten. De doelgroep veranderde 

namelijk; ze waren wel enthousiast, maar waren veel minder geïnteresseerd in de boodschap. Na corona was ook het vinden van 

teamleden moeilijker.  

Het project is afgesloten met een voorstelling van het mime-team als afsluitende activiteit. Ook is er een afsluitende recra-krant 

gemaakt met mooie herinneringen er in.  

Er waren vijf à zes teamleden en rond de 40 bezoekers. 

Bijzonderheden:  

Er waren gasten die aangaven: “ ik stuur bewust mijn kleinkinderen naar jullie toe”.  

Ook zag je dat het mimestuk mensen raakte, je kon merken dat de gasten onder de indruk waren. De afsluitende dag werd erg 

gewaardeerd! 

 

  



 
 
 
 

 

5. Jaarrekening 

 

5.1 Balans  

Hieronder volgt de jaarrekening van Stichting E&R, waarin het resultaat over 2022 is verwerkt. 

 

  
 

31 december 2022 31 december 
2021 

Activa 
   

Materiële vaste activa 1  € 269   € 594  

Vorderingen 2    €  -     € 250  

Liquide middelen 3  € 105.128   € 81.895  

Totaal activa 
 

 € 105.396   € 82.738  
    

Passiva 
   

Reserves 4  € 54.859   € 82.671  

Kortlopende schulden 5  € 50.537   € 67  

Totaal passiva 
 

 € 105.396   € 82.738  

 

5.2 Resultaat (staat van baten en lasten)  

   
Werkelijk 

2022 
Werkelijk  

2021 

Baten 
   

Baten van particulieren 6 € 7.363   € 2.311  

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 7 € 17.500   € -    

Baten van andere organisaties zonder winststreven 8 € 14.568   € 16.397  

Som van de geworven baten 
 

€ 39.431  € 18.708  
    

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 
en/of diensten 

9 € 100  € - 

Overige baten 10 €  -     € - 

Som van de baten 
 

€ 39.531  € 18.708  
    

Lasten 
   

Besteed aan doelstelling 11 € 33.065   € 11.215  

Wervingskosten 12 € 17.054    

Kosten beheer en administratie 13 € 17.224   € 3.032  

Som van de lasten 
 

€ 67.343   € 14.247  
   

  

Saldo voor financiële baten en lasten 
 

€ 27.812   € 4.461  
   

  

Saldo financiële baten en lasten 14 € -  € -    
   

  

Saldo van baten en lasten 
 

 € -27.812   € 4.461  

Bestemming saldo van baten en lasten | overschot/tekort toegevoegd/onttrokken aan: 

Continuïteitsreserve   € -27.812   € 4.461  

 

  



 
 
 
 

 

 

5.3 Toelichting op de balans per 31 december 2022 

 

(1) Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn in gebruik voor de doelstelling. Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 

  
Inventaris 

Boekwaarde  1 januari 2022  € 594  

Af: Afschrijvingslast  € -325  

Bij: Investeringen   

Boekwaarde 31 december 
2022 

 € 269  

 

De afschrijvingspercentages zijn als volgt: 

Inventaris 20,00% 

 

(3) Liquide middelen  

Tijdelijk niet benodigde liquiditeiten worden bij een Nederlandse financiële instellingen ondergebracht.  

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar. 

  
2022 2021 

Banken  € 102.682   € 74.661 

Bankrekeningen projecten  € 2.445   € 7.233  

Stand per 31 december  € 105.128   € 81.895  

 

(4) Reserves en fondsen   

 

Reserves 1-1-2022 Dotatie Onttrekking 31-12-2022 

Continuïteitsreserve  € 82.671  € -   € 27.812   € 54.859  

 

Het beleid van E&R is erop gericht om de reserves op een verantwoorde wijze zo minimaal mogelijk te houden.  

 

(5) Kortlopende schulden 

  
2022 2021 

Nog te betalen bedragen  € 50.537   € 67  

Stand per 31 december  € 50.537   € 67  

 

Het openstaande bedrag bestaat uit de verrekening die nog met Verre Naasten moet plaatsvinden. Verre Naasten heeft alle 

kosten uit 2022 voorgefinancierd. 

  



 
 
 
 

 

5.4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2022 

 

(6) Baten particulieren 

  
Werkelijk  

2022 
Werkelijk  

2021 

Baten van 
particulieren 

 € 7.363   € 2.311  

 

De nieuwe huisstijl E&R in de wijk is bekend gemaakt tijdens een online viering van het 50 jarig bestaan van E&R. We hebben een 

mailing naar bestaande relaties van E&R en van Verre Naasten gestuurd met als doel om nieuwe vrienden van E&R aan ons te 

binden en om geld te werven voor het mooie werk van E&R in de wijk. We zijn dankbaar dat velen hier gehoor aan hebben 

gegeven. 

 

(7) Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 

  
Werkelijk  

2022 
Werkelijk  

2021 

Bijdrage Kerkpunt  € 5.000   € -    

Bijdrage Verre Naasten   € 12.500   € -    

Baten van verbonden organisaties zonder 
winststreven 

 € 17.500   € -    

 

Kerkpunt en Verre Naasten dragen als samenwerkingspartijen bij aan het werk van E&R. 

 

(8) Baten van andere organisaties zonder winststreven 

  
Werkelijk  

2022  
Werkelijk  

2021 

Kerken € 14.318  € 16.397  

Verenigingen en Stichtingen € 250  € - 

Baten van andere organisaties zonder winststreven € 14.568  € 16.397  

 

(9) Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 

  
Werkelijk  

2022 
Werkelijk  

2021 

Baten voor inzet Mimeteam      € 100   € - 

Baten als tegenprestatie voor de levering van 
producten en/of diensten 

    € 100   € - 

 

(11, 12 en 13) Besteed aan doelstelling, wervingskosten, kosten beheer en administratie 

  
Werkelijk  

2022 
Werkelijk  

2021 

Besteed aan doelstelling   € 33.065   € 11.215  

Wervingskosten  € 17.054   € - 

Kosten beheer en administratie  € 17.224   € 3.032  

 

De lasten ten behoeve van de doelstellingen bestaan uit directe- en indirecte doelbestedingen.  

Alle kosten van activiteiten waarmee we mensen stimuleren om geld te geven voor onze doelstellingen, worden aangemerkt als 



 
 
 
 

 

‘Wervingskosten’. Dit houdt in dat ook kosten voor publiciteit en communicatie hieronder vallen. 

Kosten beheer en administratie zijn kosten voor (interne) beheersing en administratievoering, die niet worden toegerekend aan 

een doelstelling of de wervingskosten. 

In 2022 zijn er relatief veel kosten gemaakt voor de herpositionering van E&R naar E&R in de wijk. Zo is er een frisse, nieuwe 

huisstijl, is er een nieuwe website gelanceerd, hebben we een online jubileum gevierd i.v.m. het 50-jarig bestaan van E&R en is de 

vereniging omgezet naar een stichting. 

 

5.5 Vaststellen bestuur 

De bestuursleden ontvingen buiten een vergoeding voor hun onkosten, geen bezoldiging in 2022. 

Het bestuur stelt hierbij, mede op basis van de beoordelingsverklaring van accountant (zie bijlage) de jaarrekening 2022 vast. 

 

Zwolle, 16 maart 2023 

  

Handtekening   Handtekening   Handtekening  

Eelko Kooistra   Cors Visser   Klaas Harink 

Voorzitter E&R    Secretaris E&R   Penningmeester E&R  

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Na de balansdatum deden zich geen gebeurtenissen voor die we hier moeten vermelden. 

 

Instellingsgegevens  

Naam instelling: Stichting Evangelisatie & Recreatie  

Adres: Dokter Spanjaardweg 4A 

Postcode + Woonplaats: 8025 BT Zwolle 

Telefoon: (038) 427 04 10 

E-mail: info@eenr.nl  

Website: www.eenr.nl 

Bankrekeningnummer: NL74 INGB 0002 9182 91 

Kamer van Koophandel: 40506277 

Fiscaalnummer (RSIN): 805313114 

 

mailto:info@eenr.nl
http://www.eenr.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

  

Stichting Evangelisatie & Recreatie, 
T.a.v. het bestuur 
p/a Postbus 499 
8000 AL Zwolle 
 
Emmen, 20 april 2023 
 
 
Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 
Aan: Het bestuur van Stichting Evangelisatie & Recreatie, 
 
 
Wij hebben de bijgevoegde en gewaarmerkte financiële verantwoording 2022 van Stichting Evangelisatie & 
Recreatie beoordeeld.  
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de verantwoording in overeenstemming met de in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de verantwoording op basis van onze 
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en 
uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de verantwoording afwijkingen van 
materieel belang bevat. 
 
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate 
van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van 
inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de instelling, het uitvoeren van 
cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens, beoordelen van de inkomstenstroom, 
dossierbeoordelingen projectbestedingen alsmede het evalueren van de verkregen informatie. 
 
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die 
uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat 
de verantwoording geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 
december 2022 en van het resultaat over 2022. De verantwoording is opgesteld in overeenstemming met de 
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
 
 
 
HK Accountants B.V. 
 
 
 
J.H. Keuter 
Registeraccountant 
 


