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Opgesteld door de Oudstenraad van Stroom Amsterdam, 18 juni 2016
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A. Algemene gegevens
Naam ANBI:

Stroom Amsterdam

RSIN

855754394

KvK

64636038

Website adres:

www.stroomamsterdam.nl

E-mail:

oudsten@stroomamsterdam.nl

Postadres:

Oosterpark 5

Postcode:

1091 AC

Plaats:

Amsterdam

Bezoekadres:

Willemsstraat 39, Amsterdam (op reguliere zondagen om 11u)

Stroom Amsterdam is een zelfstandig kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk
wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in de Statuten van Stroom Amsterdam.
B. Samenstelling bestuur
Stroom Amsterdam wordt bestuurd door een zogenaamde Oudstenraad, welke op de voorganger na
onbezoldigde functies betreft. Deze Oudsten zijn op voordracht van betrokken Stromers benoemd
voor onbepaalde tijd. Op 1 januari 2016 bestond de Oudstenraad uit 5 personen, inclusief de
bezoldigde voorganger van Stroom. In de loop van het jaar is er één Oudste afgetreden en zijn er
twee Oudsten toegetreden tot de Oudstenraad. Daarnaast is de voorganger van Stroom per 31
December uit dienst getreden en dus ook afgetreden als Oudste. Met ingang van 31 december 2016
bestond de oudstenraad uit 5 personen, allen onbezoldigde functies.
C. Doelstelling en visie
De gemeenschap is er op gericht de vrijheid van Jezus vernieuwend te leven. Dit betekent dat wij het
christelijk geloof allereerst vorm willen geven in de dagelijkse praktijk van ons leven. Dit is een leven in
vrijheid. Daarbij richten we ons op Jezus en de vrijheid die hij liet zien op aarde en ons gaf in zijn
sterven en opstanding. Wij benaderen dit bewust op een vernieuwende manier: het evangelie brengt
verandering teweeg in denken, spreken en handelen.
De gemeenschap ontplooit onder meer de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•

het houden van openbare bijeenkomsten;
het organiseren van tafelkringen;
het geven van cursussen;
het organiseren van kinderwerk;
het toezien op elkaar;
en andere nader te bepalen activiteiten die binnen het doel en visie van de gemeenschap
passen.

Daarnaast kan de gemeenschap morele en financiële support geven aan mensen, kerken en
organisaties wereldwijd die zich inzetten voor een betere wereld
D. Beleidsplan
Stroom Amsterdam opereert juridisch zelfstandig en ontplooit aldus haar activiteiten sinds januari
2016. Dientengevolge is verslaglegging over de periode voor 2016 niet van toepassing.
Voor de periode 2016-2017 heeft Stroom haar beleidsplan vastgesteld onder de noemer Naar een
diep, divers en duurzaam Stroom in 2017. In dit plan geeft Stroom aandacht aan de volgende drie
elementen.
Boven: HART
Stroom is de plek voor verdieping van je leven en stimuleert je zoektocht naar God
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Binnen: GROEI
Stroom ontwikkelt zich tot een diverse en duurzame gemeenschap die bindt en boeit
Buiten: FOMO
Een gastvrij Stroom biedt Amsterdam 200%
Dit beleidsplan dient tevens als verslaglegging van de uitgeoefende activiteiten van Stroom
Amsterdam en is verder uitgewerkt in deze presentatie.
E. Beloningsbeleid
Stroom Amsterdam kende in 2016 één betaalde medewerker, haar voorganger. Deze werd beloond
volgens de Materiële regelingen predikanten 2016-2017 van het Steunpunt Kerkenwerk.
F. Verslag activiteiten
Stroom Amsterdam heeft in 2016 goed gefunctioneerd als kerkgemeenschap. Er zijn vele, doorgaans
wekelijkse, samenkomsten georganiseerd, 12 tafelkringen hebben gedurende het jaar gefunctioneerd
en diverse incidentele initiatieven hebben plaatsgevonden binnen de gemeenschap van Stroom
Amsterdam.
Stroom Amsterdam heeft in 2016 financiële ondersteuning geboden voor het levensonderhoud aan
een van haar betrokkenen die als vrijwilliger werkt voor de grootste anti-slavernij organisatie ter
wereld: International Justice Mission.
G. Voorgenomen bestedingen
Opbrengsten
Begroting 2016
Giften
€
51,900
Rente opbrengsten
€
100
Totale opbrengsten

€

52,000

Kosten
Personeelskosten

€

35,000

Samenkomsten

€

11,000

Algemene kosten en activiteiten

€

6,000

Totale kosten

€

52,000

Resultaat (Winst/Verlies)

€

-

Aan de inkomsten betreft dit giften zowel van betrokken van Stroom Amsterdam als vanuit andere
bronnen. Uitgaven betreffen personeelskosten voor de bezoldigde voorganger, zaalhuur voor de te
organiseren samenkomsten en algemene kosten zoals bijvoorbeeld voor kinderwerk, pastoraat,
techniek en afschrijvingen.
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H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Opbrengsten
Giften
Rente opbrengsten

€
€

Totale opbrengsten

€

Begroting 2016
Realisatie 2016
51,900 €
50,207
100 €
81
52,000

Kosten

Begroting 2016

€

Toelichting
Dit betreft ontvangen giften aan Stroom Amsterdam

50,287

Realisatie 2016

Personeelskosten

€

35,000

€

34,376

Geheel 2016 had Stroom een betaalde voorganger in
dienst voor 0,6 FTE

Samenkomsten

€

11,000

€

10,087

Voor de zondagse samenkomsten zijn kosten gemaakt
voor zaalhuur, drukwerk etc.

Algemene kosten en activiteiten

€

6,000

€

5,075

Totale kosten

€

52,000

€

49,539

Resultaat (Winst/Verlies)

€

-

€

Diverse operationele kosten van de gemeenschap.

749

Diaconale inkomsten en uitgaven
Inkomsten
Project Zuid Azie
Overige collecte opbrengsten
Uitgaven

€
€

22,627
4,191

Giften specifiek ontvagen voor het levensonderhoud
vrijwilliger International Justice Mission
Giften ontvangen voor diverse specifieke collectedoelen

Project Zuid Azie
Overige collectedoelen

€
€

22,627
4,191

Ondersteuning geboden voor het levensonderhoud
vrijwilliger International Justice Mission
Giften verstrekt aan diverse specifieke collectedoelen

Resultaat

€

-
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Verslag kascommissie
Wij hebben op verzoek van de Oudstenraad van Stroom te Amsterdam het financieel overzicht en de
daarbij gegeven toelichtingen gecontroleerd. Dit onderzoek heeft zich met name gericht op de
overeenstemming van het gepresenteerde financieel verslag met de daarbij ten grondslag liggende
administratie, boeken en bescheiden.
Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel, dat het gepresenteerde financieel overzicht 2016
tezamen met de daarbij gegeven toelichtingen, een getrouw beeld geeft van de grootte en
samenstelling van de baten en lasten over 2016 en de bezittingen en schulden per 31 december
2016.
De kascommissie verzoekt het Betrokkenenoverleg om de Oudstenraad décharge te verlenen voor
het gevoerde financiële beleid over 2016.

26 juni 2017

B.R. Jansen

R.H. Honing
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