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Zwolle, september 2022  



INLEIDING 

In maart 2021 is de Stichting Interculturele Gemeentestichting Zwolle opgericht. Het bestuur werd 

gevormd en vanaf september 2021 is actief begonnen met de fondsenwerving. Voor je ligt het verslag 

over dit eerste jaar sinds de oprichting. 

ACTIVITEITEN 

Wij ondersteunen migrantenkerken en hun werkers. In 2021 begonnen met een Arabisch sprekende 

gemeenschap onder leiding van de ds. Hany Ghattas. Hij heeft naast samenkomsten in Zwolle ook de 

groepen in Deventer en Arnhem weer opgestart in 

2021, na de lastige coronaperiode. Veel gebeurde 

nog online, maar er waren meer mogelijkheden 

om elkaar ook echt te ontmoeten. Dat gaf meer 

inhoud aan de samenkomsten: het elkaar zien 

heeft zo'n grote meerwaarde! Daarnaast werkte 

hij aan online discipelschap: groepen mensen uit 

verschillende landen ontmoetten elkaar rond 

Jezus. In deze groepen gaf iemand terug dat hij het 

bijzonder vindt dat christenen zoveel vrede 

uitstralen! Dat is dan weer een goede aanleiding 

om het te hebben over de Bron: Jezus, die vrede 

geeft die alle verstand te boven gaat! Via Facebook waren zijn de diensten te volgen. Gezien de reacties 

onder het kanaal is het aannemelijk dat vele duizenden van over de hele wereld toegang hebben gehad 

tot deze diensten. 

Met de gezondheid van onze andere werker ds. Munawar ging het in 2021 niet goed. Na eerdere 

klachten werd hij in oktober 2021 opgenomen in het ziekenhuis en onderging hij een zware 

hartoperatie. Na de operatie kwam er nog een keelontsteking bij. Na een periode van revalideren gaat 

het nu redelijk met hem, al is zijn stem nog niet weer goed terug. Samen met zijn gezin lukt het hem 

al wel weer om samenkomsten te beleggen.  

In 2021 hebben we een start gemaakt met de coaching van ds. Hany. Deze coaching is eens in de twee 

weken en biedt de mogelijkheid om samen te zijn, te bidden, te zoeken naar wat God zegt en na te 

denken over wat vanuit de richting die God wijst de volgende stap zou kunnen zijn.  

COMMUNICATIE 

In september 2021 hebben we een brief verzonden aan 40 kerken en parochies in Zwolle en omgeving. 

Een aantal kerken heeft daarop gereageerd en financiële ondersteuning toegezegd. Kerken hebben 

om meer informatie gevraagd. Daarnaast zijn er individuele donaties binnengekomen. Ook hebben we 

andere fondsen aangeschreven en dit heeft geleid tot een bijdrage van een organisatie (begin 2022). 

In 2021 hebben we een website gelanceerd die het werk van onze stichting onder de aandacht brengt: 

www.sigz.net. Via de website zijn twee nieuwsbrieven (november, december) verzonden aan 

individuele donateurs/geïnteresseerden en aan kerken die ons ondersteunen. Op de website is meer 

informatie te vinden over onze doelen, ons bestuur en ons comité van aanbeveling.  

  

http://www.sigz.net/


FINANCIËN 

Het totaal aan baten over 2021 bedroeg € 2.898 (baten particulieren en kerken). In 2021 hebben we 

een collecte ontvangen van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zwolle. Het totaal aan lasten over 

2021 bedroeg € 493 (administratiekosten en notariskosten).  Rondom het opstarten van de stichting 

zijn geen andere kosten gemaakt. In 2021 is een positief resultaat behaalt van € 2.405.  

In 2021 hebben we nog geen financiële ondersteuning kunnen bieden omdat onze buffer onvoldoende 

was om continuïteit te waarborgen. Wel hebben we een goede start kunnen maken met de 

fondsenwerving.  

Met ds. Hany zijn eind 2021 verschillende gesprekken gevoerd met hem en met een ambtenaar van 

de gemeente. Als bestuur hebben extra acties uitgezet om ervoor te zorgen dat we in 2022 kunnen 

starten met ondersteunen.  

Ds. Munawar heeft geen financiële ondersteuning nodig: we helpen hem door middel van regelmatige 

gesprekken.  

Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een positief exploitatiesaldo van 2.405,- . Dit bedrag is in zijn 

geheel toegevoegd aan het eigen vermogen.  

Door inkomsten in 2022 is in april 2022 een start gemaakt met het ondersteunen van ds. Hany voor de 

periode van een jaar, voor twee dagen in de week.  

De stichting wil in 2022 door blijven gaan met het werven van fondsen om ds. Hany ook in 2023 te 

kunnen ondersteunen en om een buffer te creeëren voor het ondersteunen van andere 

migrantenevangelisten en/of -voorgangers.  

KASCONTROLE 

De heren B.J. Kragt en J. Wind hebben op 4 juli 2022 bij de penningmeester de financiële stukken 

ingezien en de kascontrole uitgevoerd. In een verklaring van de kascontrole op 6 juli 2022 wordt aan 

het bestuur gevraagd om de penningmeester décharge te verlenen. Deze is verleend op 31 oktober 

2022.  

BESTUUR 

De Stichting Interculturele Gemeentestichting Zwolle vergaderde drie keer in 2021. 

De samenstelling van het bestuur is ultimo 2021 als volgt:  

Naam Woonplaats Functie  
P.G. Messelink Zwolle Voorzitter  
J. Peters-Bouwknegt  Deventer Secretaris  
F.J. Bontekoe Zwolle Penningmeester  

 

BELONINGSBELEID 

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. 

 

  



JAARREKENING 

Grondslagen voor de jaarrekening  

Algemeen  

De jaarrekening is opgemaakt in euro’s 

Grondslagen voor de balans 

Voor zover niet anders is vermeld in deze toelichting worden de activa en passiva gewaardeerd tegen 

nominale waarde.  

Liquide middelen  

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen zijn vrij 

opneembaar en zijn ondergebracht op een bankrekening bij de Rabobank.  

Eigen vermogen algemeen  

Dit deel van het vermogen betreft het vrij besteedbare deel van het eigen vermogen.  

Kortlopende schulden  

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

A. Grondslag voor resultatenrekening 

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten.  

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  

Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verwerkt in het 

verslagjaar.  

Financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten 

verantwoord.  

  



A. BALANS PER 31 december 2021 (na resultaatbestemming)  

in hele euro's     

     

Activa 31-12-2021 31-12-2020 

     

Vlottende activa     

Vorderingen 0,00  0,00  

Liquide middelen 2.405,31  0,00  

     

TOTAAL ACTIVA  2.405,31  0,00 

     

     

Passiva    

     

Eigen vermogen  2.405,31  0,00 

     

Kortlopende schulden  0,00  0,00 

     

TOTAAL PASSIVA  2.405,31  0,00 

 

  



B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021  

in hele euro's    

 2021 2021 2020 

 WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK 

INKOMSTEN    

Donaties particulieren 910,00 0,00 0,00 

Donaties kerken 1.988,50 0,00 0,00 

Overig 0,00 0,00 0,00 

    

TOTAAL 2.898,50 0,00 0,00 

    

    

UITGAVEN    

Ondersteuning ds. Hany 0,00 7.000,00 0,00 

Ondersteuning ds. Munawar 0,00 1.000,00 0,00 

Reiskosten ds. Hany 0,00 2.400,00 0,00 

Reiskosten ds. Munawar 0,00 2.400,00 0,00 

    

Administratie kosten 59,74 150,00 0,00 

Vergaderkosten 0,00 100,00 0,00 

Website en Nieuwsbrief 0,00 241,00 0,00 

Onvoorziene kosten 433,45 500,00 0,00 

    

TOTAAL 493,19 13.791,00 0,00 

    

VERSCHIL 2.405,31 -13.791,00 0,00 

 


