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DOELSTELLING		

Het	 kerkgenootschap	 heeft	 als	 doel	 het	 verhogen	 van	 God	 de	 Vader	 door	

invulling	te	geven	aan	de	opdracht	die	Jezus	Christus	aan	Zijn	volgelingen	gaf.		

Mattheus	 28:19	 “Ga	dus	op	weg	en	maak	alle	volken	 tot	mijn	 leerlingen,	door	

hen	 te	dopen	 in	de	naam	van	de	Vader,	 de	Zoon	en	de	Heilige	Geest,	 en	hun	 te	

leren	dat	ze	zich	moeten	houden	aan	alles	wat	Ik	jullie	opgedragen	heb.”	

Deze	 doelstelling	 is	 nader	 omschreven	 in	 de	 missieverklaring	 van	 Victory	

Outreach	International.	
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MISSIEVERKLARING	VICTORY	OUTREACH	INTERNATIONAL	

Victory	Outreach	is	een	internationale	kerk,	geroepen	tot	de	taak	van	het	evangeliseren	en	

discipelen	maken	onder	de	meest	gekwetsten	van	de	wereld,	met	de	boodschap,	de	hoop	en	

het	plan	van	Jezus	Christus.	Deze	roeping	houdt	in:	het	stichten	en	ontwikkelen	van	kerken,	

herstelcentra	 en	 trainingscentra	 in	 strategisch	 gelegen	 steden	 wereldwijd.	 Victory	

Outreach	 inspireert	 mensen	 en	 wekt	 een	 verlangen	 op	 hun	 potentieel	 optimaal	 te	

ontwikkelen,	 met	 uiteindelijke	 bestemming:	 een	 leven	 in	 waardigheid	 en	 geborgenheid.	

Victory	Outreach	werkt	samen	met	anderen	die	zich	tot	ditzelfde	doel	geroepen	weten	om	

de	taak	die	voor	ons	ligt	te	voleindigen.	

	

De	missieverklaring	van	Victory	Outreach	Internationaal	willen	wij	op	lokaal	niveau	ten	

uitvoer	brengen.	In	het	bijzonder	zal	onze	kerk	zich	richten	op	de	verschillende	steden	

in	regio	Rijnmond.	Wij	hebben	een	 lokale	missieverklaring	opgesteld	om	een	duidelijk	

beeld	 te	 geven	 van	 onze	 kerk.	 Wij	 willen	 dit	 gebruiken	 als	 basis	 om	 een	 cultuur	 te	

creëren	die	de	Godgegeven	missie	ondersteunt.	

	

MISSIEVERKLARING	VAN	ONZE	LOKALE	KERK	

Victory	Outreach	Rotterdam	West	is	een	thuishaven	waar	iedereen	deel	kan	worden	van	de	

geestelijke	familie.	Het	is	ons	verlangen	dat	elke	nieuwkomer	zich	thuis	voelt,	dat	er	zorg	is	

voor	 elkaar	 en	 mensen	 elkaar	 versterken.	 Wij	 zijn	 een	 visie	 gedreven	 kerk	 waar	 God	

voelbaar	aanwezig	is	en	Zijn	stem	wordt	verstaan.	Als	kerk	creëren	wij	ruimte	voor	gaven	

en	talenten,	zodat	het	plan	van	God	voor	ieder	persoonlijk	in	vervulling	zal	gaan.	Wij	zijn	

gericht	op	de	 toekomst	 en	hebben	daarom	aandacht	 voor	de	 jonge	generatie.	Wij	willen	

hen	betrekken	en	toerusten	zodat	zij	al	op	jonge	leeftijd	leren	leven	voor	Jezus.	Alles	wat	we	

doen	willen	wij	doen	tot	eer	van	God,	daarom	zijn	we	een	kerk	waar	kwaliteit	hoog	in	het	

vaandel	staat.		
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BELEIDSPLAN	

Het	beleid	van	de	kerk	 is	om	te	voldoen	aan	de	missieverklaring	van	Victory	Outreach	

International.	 De	 verschillende	 elementen	 die	 zijn	 opgenomen	 in	 onze	 huismissie	

vormen	de	grondslag	voor	onze	visie	en	ons	beleid.	Om	koers	te	behouden	worden	er	elk	

jaar	 kwartaaldoelen	 opgesteld	 die	 met	 het	 bestuur	 en	 het	 leiderschap	 worden	

geëvalueerd	en	waar	nodig	bijgesteld.	

	

Het	bestuur	is	verantwoordelijk	voor	alle	materiele,	personele	en	financiële	zaken.	Om	

alle	 activiteiten,	 de	 huisvesting,	 en	 andere	 bijkomende	 posten	 te	 bekostigen,	 worden	

middelen	 bijeengebracht	 uit	 vrijwillige	 bijdragen	 van	 de	 kerkleden,	 de	 wekelijkse	

collecte	 en	 fondsen.	 De	 penningmeester	 beheert	 deze	 financiële	 middelen	 en	 is	

verantwoordelijk	 voor	 de	 betaling	 van	 de	 vaste	 lasten	 behorende	 bij	 de	 kerkelijk	

exploitatie.	 Alle	 andere	 uitgaven	 worden	 eerst	 door	 het	 voltallig	 bestuur	 beoordeeld	

alvorens	er	een	beslissing	wordt	genomen.	Aan	het	einde	van	het	kalenderjaar	worden	

de	jaarcijfers	opgemaakt.	Deze	cijfers	zullen	worden	gebruikt	als	basis	voor	de	begroting	

van	het	volgende	kalenderjaar.	Zowel	het	financieel	jaarverslag	als	de	begroting	worden	

op	de	website	geplaatst.	

	

BESTUURSSAMENSTELLING	

Het	 kerkgenootschap	 heeft	 een	 driehoofdig	 bestuur	 in	 de	 functies	 van:	 voorzitter,	

secretaris	en	penningmeester.	

	

BELONINGSBELEID	

Het	 bestuur	 krijgt	 geen	 vergoeding	 en	 er	 is	 momenteel	 geen	 personeel	 in	 dienst.	

Reiskosten	en	andere	verplichte	onkosten	ten	behoeve	van	de	organisatie	worden	wel	

vergoed.	Verder	hanteren	wij	 de	 “statement	of	 financial	 stewardship”	 vastgelegd	door	

Victory	Outreach	International.	
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VERSLAG	VAN	ACTIVITEITEN	2017	

Wij	 zijn	 sinds	 februari	 2017	 actief	 geweest	 met	 het	 wekelijks	 organiseren	 van	

verschillende	 kerkactiviteiten	 en	 samenkomsten	 met	 als	 doel	 discipelschap	 en	 het	

creëren	van	een	familieatmosfeer.		

	

o Zondag	eredienst	/	evangelisatie	/	vergaderingen		

o Dinsdag	muziekoefeningen	

o Woensdag	gebedsavonden	en	evaluatie	

o Vrijdag	discipelschap	voor	jongeren	/	mannen	/	vrouwen	

	

In	 het	 afgelopen	 jaar	 hebben	 we	 een	 fundament	 gelegd	 voor	 een	 gezonde	 kerk	 met	

familie	als	basiswaarde.	Daarnaast	hebben	we	ook	organisatorisch	een	basis	gelegd	door	

het	opbouwen	van	de	verschillende	bedieningen	die	de	kerkactiviteiten	mogelijk	maken.		

	

Gedurende	het	hele	jaar	hebben	wij	geïnvesteerd	in	het	opbouwen	en	inrichten	van	onze	

samenkomstruimte.	 Hierdoor	 konden	 we	 een	 fijne	 en	 gezellige	 plek	 creëren	 waar	

mensen	graag	wilde	verblijven.		

	

Onze	 bezoekers	 komen	 vanuit	 heel	 Rotterdam	 en	 uit	 verschillende	 steden	 in	 het	

Rijnmondgebied.	 We	 hebben	 ook	 enkele	 bezoekers	 vanuit	 steden	 die	 buiten	

eerdergenoemde	gebieden	vallen.	 In	de	omliggende	wijken	van	de	kerklocatie	hebben	

wij	mensen	 uitgenodigd	 om	 onze	 diensten	 te	 bezoeken.	 Vooral	 jongeren	 zijn	 op	 deze	

uitnodiging	 ingegaan	 en	 enkele	 zijn	 uiteindelijke	 deel	 geworden	 van	 onze	

kerkgemeenschap.		
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STRATEGIE	EN	VISIE	2018	

De	kerk	versterken,	door:	

o Ontwikkeling,	positionering	en	organisatie	van	leiderschap	

o Opzetten	van	een	administratief	team	

o Uitbreiding	van	het	aantal	mensen	wat	betrokken	is	in	verschillende	bedieningen	

o Focus	op	kwaliteit	

o Groei	in	financiële	kracht		

o Connectsysteem	opzetten	

	

Visie	voor	Rijnmond:	

o Verschillende	mensen	uitdagen	en	toerusten	om	een	connectgroep	te	beginnen	

o Mogelijkheden	onderzoeken	om	te	starten	met	een	discipelschapshuis	

o Evangelisatie	strategie	ontwikkelen	voor	Rotterdam	Rijnmond	
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FINANCIEEL	VERSLAG	2017	

	

BALANS	PER	31	DECEMBER	2017	
		 31-12-2017	
activa	 		
Vaste	activa	1	 	€			23.574,66		
Liquide	middelen	 	€															-				
Totaal	activa	 	€			23.574,66		
		 		
passiva	 		
Eigen	vermogen	2	 	€			23.574,66		
Lang	vreemd	vermogen	 	€															-				
Kort	vreemd	vermogen	 	€															-				
Totaal	passiva	 	€			23.574,66		
	

STAAT	VAN	BATEN	EN	LASTEN	2017	 	 	
	 begroting	 	rekening		

		 2018	 2017	
baten	 		 		
		 	 	
Bijdragen	gemeenteleden	3	 	€								84.000,00		 	€																55.824,74		
Subsidies	en	overige	bijdragen	van	derden		 	€																			-				 	€																											-				

Totaal	baten		 	€								84.000,00		 	€																55.824,74		
		 		 		

lasten	 		 	

Huur	4	 	€								40.780,00		 	€																12.700,00		
Gebouw	en	investeringen	5	 	€										7.500,00		 	€																17.447,86		
C-lounge	6	 	€										3.000,00		 	€																		3.847,43		
Bedieningen	7	 	€										2.200,00		 	€																					172,50		
Beheer	en	voorraad	8	 	€										5.000,00		 	€																		1.707,47		
Vrijwilligersbijdragen	9	 	€										1.800,00		 	€																					850,00		
Techniek	10	 	€										3.600,00		 	€																		1.804,18		
Administratie	en	organisatie	11	 	€										1.000,00		 	€																		2.615,15		
Visie-	en	risicobeheersing	12	 €								12.000,00		 	€																		9.500,00		
Pastorale	kosten	en	honoraria	13	 €										3.300,00		 	€																		2.586,00		
Evenementen	14	 €										1.750,00		 	€																											-				
Gemeenteledenzorg	15	 €										1.000,00		 	€																											-				
Bijdragen	Victory	Outreach	Int’l	16	 €										2.400,00		 	€																											-				

	 	€								85.330,00		 	€																53.230,59		
	 	 	

Resultaat	(baten	-	lasten)	 	€									-1.330,00		 	€																		2.594,15		
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TOELICHTING	WAARDERING	ACTIVA	EN	PASSIVA	

1. Onder	de	activa	vallen	alle	inkopen	die	gerelateerd	zijn	aan	de	posten	gebouw	en	

investeringen,	beheer	en	voorraad,	techniek	en	administratie	en	organisatie.	

2. De	passiva	zijn	het	eigen	vermogen	bestaande	uit	bijdragen	van	de	

gemeenteleden.	

	

TOELICHTING	BEPALING	RESULTAAT	

3. Bijdragen	gemeenteleden:	Alle	bijdragen	van	de	gemeenteleden	en	de	

wekelijkse	collecte.	

4. Huur:	Wij	zijn	nog	niet	in	bezit	van	een	eigen	gebouw	en	huren	momenteel	een	

ruimte	om	onze	wekelijkse	activiteiten	te	faciliteren.		

5. Gebouw	en	investeringen:	Dit	zijn	alle	kosten	die	zijn	gemaakt	om	de	gehuurde	

ruimten	gebruiksklaar	te	maken	voor	onze	activiteiten.		

6. C-Lounge:	Na	afloop	van	elke	dienst	worden	de	gemeenteleden	en	gasten	

voorzien	van	een	hapje	en	een	drankje.	Op	deze	manier	willen	wij	een	

familiecultuur	creëren	in	de	gemeente.		

7. Bedieningen:	Alle	activiteiten	die	specifiek	gericht	zijn	op	mannen,	vrouwen	of	

kinderen.		

8. Beheer	en	voorraad:	Dit	betreft	de	aanschaf	van	alle	schoonmaakartikelen	en	

gebruiksvoorwerpen	die	nodig	zijn	voor	onze	wekelijkse	activiteiten.		

9. Vrijwilligersbijdragen:	De	onkostenvergoedingen	voor	de	gemeenteleden	die	

verantwoordelijk	zijn	voor	de	onderhoud	van	het	gebouw	en	het	beheer	van	de	

voorraad.		

10. Techniek:	Wij	huren	licht-	en	geluidsinstallaties	van	een	professioneel	bedrijf.	

11. Administratie	en	organisatie:	Dit	omvat	alle	kosten	rondom	PR,	attenties	voor	

gemeenteleden	en	vergaderingen.	

12. Visie-	en	risicobeheersing:	Maandelijks	zetten	wij	een	vast	bedrag	apart	voor	

onvoorziene	kosten	en	het	realiseren	van	toekomstplannen.	

13. Pastorale	onkosten	en	honoraria:	Wij	zijn	onderdeel	van	een	internationale	

organisatie.	Jaarlijks	zijn	er	conferenties	waar	de	pastorale	staf	wordt	verwacht	

voor	training	en	richting.	Ook	komen	er	eens	in	de	zoveel	tijd	gastsprekers	ter	

opbouw	van	de	lokale	gemeente.	De	kosten	die	hieraan	verbonden	zijn	behoren	

tot	deze	post.	



	 8	

14. Evenementen:	Kosten	die	worden	gemaakt	voor	de	vieringen	van	feestdagen	als	

Pasen,	Moederdag,	Vaderdag	en	kerst.		

15. Gemeenteledenzorg:	Als	gemeente	willen	wij	bijdragen	aan	de	geestelijke	groei	

van	de	leden	en	hier	waar	nodig	en	mogelijk	ook	financieel	in	ondersteunen.		

16. Bijdragen	Victory	Outreach	Int’l:	Als	onderdeel	van	de	internationale	

organisatie	betalen	we	vastgestelde	bedragen	aan	de	organisatie.	

	


