JAARVERSLAG 2014

Het jaar 2014 is voor De Nieuwe Kring een goed jaar geweest.
Het jaar begon op 5 januari met een inspirerende Nieuwjaarsvesper door Ds Sybout van der Meer,
gevolgd door een overdenking over "Ithaka" door Edo Jonker.
In de loop van het jaar zijn er 10 OpenBoek lezingen gegeven door uiteenlopende sprekers als:
Carel ter Linden, Nelleke Noordervliet, Ernestine van der Wall, Rudi Cordes, Els Launspach,
Ankie Broekers-Knol, Herman Philipse, Laura Starink, Piet Schrijvers en Lout Schölvink.
Er waren 22 zondagsdiensten, waarvan 10 themadiensten. Er was één zondagsdienst "voor leden
door leden" en er was één filmochtend.
Ten slotte waren er twee cursussen: een cursus "Griekse Tragedie" en een computercursus "iPad".
Ook financieel was 2014 een goed jaar.
Het meest opvallende verschil met de jaarcijfers over 2013 is terug te vinden in de veel lagere
bestuurskosten. De statutenwijziging met alles wat daarbij kwam kijken is in 2013 afgerond, de
nieuwe website is operationeel en behoeft alleen nog onderhoud en de verspreiding van de
nieuwsbrief per mail is aanzienlijk goedkoper. Daarnaast is aan de inkomstenkant een iets betere
discipline van de leden bij het betalen van de contributie zichtbaar.
Bij de exploitatie van het gebouw valt op dat ondanks de stijgende energiekosten en het hoge
energiegebruik van de huurster van de woning wij toch net een positief resultaat op de exploitatie
konden boeken door stijgende verhuur van het gebouw. Dit is wel aanleiding voor het bestuur
geweest om bij de wisseling van huurders (per 1 april 2015) de meters voor gas en elektriciteit
volledig gescheiden te laten maken.
De netto bestedingen aan de religieuze activiteiten liggen in 2014 substantieel lager. Deze positieve
trend is voor het grootste deel toe te schrijven aan de inspanningen van de Dienstencommissie, die
er in is geslaagd de kosten van de zondagmorgenbijeenkomsten aanzienlijk te beperken. Daarnaast is
de opbrengst van de collecten duidelijk verbeterd.
Het positieve resultaat van de culturele activiteiten valt op. De grootste bijdrage hierin komt van de
opbrengst van een aantal zeer goed bezochte OpenBoek bijeenkomsten in 2014, maar ook de
cursussen hebben in 2014 tot een goed resultaat bijgedragen. Tenslotte heeft het achterwege laten
van concerten en toneelvoorstellingen een besparing opgeleverd ten opzichte van 2013.
Alles bijeen markeert het positieve resultaat over 2014 van € 2719 een duidelijk keerpunt in de
neergaande financiële trend van de afgelopen jaren.

