Naam:
Stichting Oecumenisch Kerkzijn Het Erfdeel
Verslagjaar:
2019
Fiscaal nummer:
8160.87.210
Post- of bezoekadres / telefoonnummer / emailadres
Postadres is: Patrijs 27, 7943 SG MEPPEL
Doelstelling volgens de regelgeving:
De stichting OKE is in februari 2002 opgericht in het kader van het SOW-proces in
Meppel. Het doel van de stichting is het vereenvoudigen van de geldstromen en het
beheer van de financiële middelen ten behoeve van de oecumenische wijkgemeente het
Erfdeel. Daarnaast beheert en onderhoudt de OKE de bij de stichting in eigendom zijnde
inventaris. Hier gaat het om o.a. het orgel, stoelen, geluidsinstallatie, etc.
OKE wordt geleid door een bestuur van vijf mensen. De samenstelling van het bestuur is
zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de wijkgemeente. Een van de
bestuursleden is ook lid van de wijkkerkenraad van het erfdeel.
Samengevat voorziet OKE in de financiële middelen tot het houden van kerkdiensten
alsmede de daaruit voortkomende en ondersteunende kerkelijke activiteiten en stelt de
inventaris en materiële middelen ter beschikking aan de oecumenische wijkgemeente het
erfdeel.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Het beleid is om ons doel na te streven (zie Doelstelling)
Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders:
Voorzitter:

C. Fidder

Secretaris:

H.O. Hofenk

Penningmeester:

E. Muurling

Bestuurder:

H. Hooijer

Bestuurder:

G. Welbergen

Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen vergoedingen
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In het verslagjaar 2019 is op iedere zondag een bijeenkomst gevierd. De
vieringen worden onder andere verzorgd door veel vrijwilligers die zich
verbonden voelen met de Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel. Vanuit een
aantal werkgroepen wordt de Oecumenische wijkgemeente verder vormgegeven.
De activiteiten van de werkgroepen worden door de stichting financieel
ondersteund.

Balans en Staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen
jaar:
Balans Jaar 2019
Activa
Liquide middelen:
Rabo Verenigingspakket
Rabo Telespaarrekening
Legaat (inclusief rente)
Telling

2019 Passiva
Vermogen
146,88 Reservefonds Inventaris
31.000,00 Giftenreserve wijkactiviteiten (a)

2019
39.344,88
7.495,27
2.000,00

17.693,27
48.840,15 Telling

48.840,15

Staat van baten en lasten Boekjaar 2019
Lasten:
Bankkosten
Onderhoud/Aanschaf Diversen
Voordelig saldo
Telling

119,37
414,61
347,40
881,38

Baten:
Vrijwillige Bijdragen
Rente Oke
Giften
Telling

875,00
6,38
881,38

