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Doelstelling
De Zijp is een vrijplaats voor geloofsontmoeting waarin zang, poëzie en verhalen uit de Schrift een
centrale plaats innemen. Het document “grondtonen van De Zijp”, beschikbaar via de website pagina
“vieringen”, geeft ook informatie over het ontstaan en de achtergrond van de organisatie.

Meerjarenplan
Het bestuur van De zijp heeft in haar vergadering van 20 januari 2015 het meerjarenplan vastgesteld.
Het plan is met de achterban van De Zijp besproken in het Breed Beraad op 28 april 2015. Veel
punten uit dit Meerjarenplan zijn inmiddels succesvol gerealiseerd. Het bestuur werkt aan een
vervolgplan.

Beloningsbeleid
De voorgangers hebben geen dienstverband en ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
De koordirigent en musici zijn zelfstandigen en declareren hun kosten per viering.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.
Alle activiteiten worden mede ondersteund door vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.

Voorgangers
Moniek Siermann en Ans Ponger zijn de vaste voorgangers. Moniek Siermann is ook actief in
pastoraat vanuit De Zijp. Voor maximaal drie vieringen per jaar wordt een gastvoorganger
uitgenodigd.

Uitgeoefende activiteiten
Een samenvatting van uitgevoerde activiteiten en belangrijke gebeurtenissen bij De Zijp in 2016:
 Er waren negen reguliere vieringen op de vierde zondag van de maand, drie in de Goede Week
en (wegens grote belangstelling) twee op kerstavond. De vieringen worden ondersteund door
het Zijpkoor dat ongeveer zestig leden telt.
 Begin april bracht een tweede groep belangstellenden van De Zijp een inspirerend weekeinde
door in het klooster in Heeswijk-Dinther, voor gezamenlijke bezinning en ontmoeting.
 In april vond ook de Lieddag van het Oosten plaats in de Elisabethkapel, georganiseerd in
samenwerking met de Ekklesia uit Twente.
 Op 21 mei was er een Zijpkoordag onder leiding van dirigent Elin Meijnen, om de zangkwaliteit te
oefenen en nieuwe liederen te leren. Ook op veel dinsdagen door het hele jaar konden de
liederen voor de vieringen bij Moniek Siermann thuis samen geoefend worden.
 In augustus studeerde Ans Ponger af voor haar studie “Godsdienst Pastoraal Werk”. Ze deed
onder meer een praktijkonderzoek naar wensen en behoeften van bezoekers van De Zijp,
getiteld “hoe kan De Zijp verder stromen?”.
 Op vijf avonden van oktober tot en met november gaf bijbelwetenschapper Alex van Heusden
een leerhuis met het onderwerp “het evangelie van Lukas”.
 Vanaf oktober organiseerde Oase Oosterbeek samen met De Zijp, drie begeleide filmmiddagen
over het zelfgekozen levenseinde.
 In het najaar organiseerde een aantal belangstellenden zelf een lees- en gespreksgroep naar
aanleiding van het boek “De Weg”, van de auteurs Puett en Gross-Loh, over Chinese filosofie.
 Er was in november een viering ter herinnering van overledenen, met musici en het Zijpkoor.
 Eind november was er voor belangstellende bezoekers van De Zijp een wandeling om elkaar te
ontmoeten.

Financiële verantwoording
Toelichting Jaar 2016:
Helaas zijn wij er niet in geslaagd om het afgelopen jaar met een dekkende exploitatie af te sluiten.
Dalende opbrengsten van ongeveer 2.000 euro in collecten, giften en toegenomen kosten van
ongeveer 1.000 euro in huisvestingskosten en vrijwilligersvergoeding (extra voorganger) hebben een
uiteindelijk negatief exploitatiesaldo opgeleverd van 1.233 euro.
Onze vieringen worden gemiddeld door 140 personen bezocht, dit is inclusief onze koorleden. In
2016 hebben wij met de Kerst wederom 2 vieringen (460 personen) gehouden om iedereen in staat
te stellen samen het Kerstfeest te vieren.
Op dit moment hebben wij de toezegging van 17 schenkingen voor een periode van 5 jaar met een
totaalbedrag van 5.850 euro.

Plannen 2017:
Ons streven is om het aantal schenkingen te doen laten stijgen, zodat we in de toekomst onze
activiteiten kunnen blijven voortzetten.
Verder willen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om fietsenrekken te plaatsen bij de kapel en
nog 40 extra stoelen aan te schaffen om voldoende capaciteit te hebben bij de vieringen.

Samenvatting van de financiële gegevens 2016 en begroting 2017 (afgeronde bedragen in euro's):

Balans Stichting De Zijp 31-12-2016.
Activa

31-12-2015.
Passiva

Vaste Activa
Liquide middelen
Voorraden
Overige vorderingen
Stichtingsvermogen
Overige Schulden

8.758
23.768
0
199

Totaal

32.725

Activa
11.539
18.580
1.373
2.333
31.975
750
32.725

Resultatenoverzicht Stichting De Zijp 2016.
Kosten
Opbrengsten
Collecten
Giften
Schenkingen
Pastoraat
Overige opbrengsten
Vieringen
Gedenkviering
Huisvestingskosten
Afschrijving activa
Pastoraat
Reserveringen
Public Relations
Kosten bestuur
Lezingen
Overige kosten
Totaal
Resultaat

Passiva

32.458
1.367
33.825

Begroting 2017.
Kosten
Opbrengsten

7.057
5.700
6.525
3.933
691
8.855
1.007
3.836
3.251
3.170
750
252
562
2.874
582
25.139

33.825

7.000
6.000
7.000
3.000
250
9.000
1.000
3.500
3.250
3.750
500
500
650
2.000
350

23.906
-1.233

24.500

23.250
-1.250

Investeringen Elisabethkapel (Ingebruikname 1 augustus 2014).
Gordijnen
Vleugel
Stapelbare stoelen
Geluidsinstallatie
Beamer met scherm
File maker
Terrasheaters
Totaal

4.905
6.724
1.200
1.854
848
253
470
16.254

Lezenaar en Kanseltafel
Stoelen - Koelkasten
Klein meubilair etc.

2.500 Geschonken
11.500 Eigenaar
1.508 Exploitatiekosten 2014

Afgeschreven

7.496

