Bestuursverslag 2017

1. Algemeen
De stichting is opgericht op 4 juli 2007 en is statutair gevestigd te Enschede en
ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nr. 08161643
Op 15 februari 2013 vond een statutenwijziging plaats waarbij de naam van de
stichting werd gewijzigd in:
STICHTING XiE, Christus in Enschede.
Grondslag en doel volgens de nieuwe statuten luiden als volgt:
1. De stichting aanvaardt de Bijbel als Gods gezaghebbende woord; het inspirerend
uitgangspunt van al haar handelen. Zij wil zich laten leiden door het Evangelie van
Jezus Christus waarin de mens wordt
opgeroepen God en de medemens van harte te dienen.
2. De stichting heeft ten doel (waarbij onder kerk dient te worden verstaan de
plaatselijke kerkelijke gemeenschap):
a. De kerken in Enschede te ondersteunen bij haar missionaire roeping om het
evangelie van Jezus
Christus aan de stad bekend te maken.
b. De leden van de kerken in Enschede behulpzaam te zijn in hun verlangen om Gods
liefde te laten zien en dit om te zetten in ideeën, hun ideeën in plannen en hun
plannen in initiatieven.
c. Kerk overstijgende initiatieven te ontplooien om het evangelie in de stad Enschede
bekend te maken.
Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar:
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 juli 2018.
Begroting lopend boekjaar:
Over het jaar 2018 is door het bestuur een begroting op hoofdlijnen opgesteld. Deze
wordt gepresenteerd in het exploitatieoverzicht.
2 Verantwoording en verslag activiteiten 2017
In 2017 nam het aantal deelnemende kerken door toetreding van de Vol Evangelie
Gemeente toe tot tien. Het lukte echter niet om het bestuur uit te breiden. Wel werd
duidelijk dat twee bestuursleden aan het eind van het jaar zouden aftreden.
Als bestuur hebben we daarom overwogen om de werkzaamheden te beëindigen en
de stichting op te heffen. Tijdens de vergadering met de klankbordgroep op 14 maart
is dit voorgelegd en de leden gevraagd wat in hun ogen de meerwaarde van Stichting
XiE is. Het bestuur kreeg de aanmoediging mee dat XiE een waardevolle rol vervult
met name als samenbindende factor tussen de kerken om de verbinding tussen de
kerken.
Het bestuur heeft daarop een brief aan de deelnemende kerken gestuurd en de
urgentie van bestuursuitbreiding nogmaals benadrukt. Eind 2017 leidde dat echter
niet tot vervulling van de vacatures.
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Qua activiteiten hebben we de focus gelegd op twee zaken, toerusting in
samenwerking met Tear en de kerstwandeling.
Umoja
Tear heeft Umoja in Nederland geïntroduceerd: een concept dat kerken in een
tweejarig traject ondersteund om opnieuw verbinding te maken met hun omgeving.
Daarmee sluit het aan bij de missie van onze stichting.
Op 4 maart hebben we het concept tijdens een ontbijt in Afrikaanse sfeer aan 21
kerkleiders gepresenteerd. Op 26 maart volgde een avond voor alle kerkleden, waar
zo’n 200 deelnemers zich door het Umoja concept lieten inspireren. Inzet van de
introductie van Umoja was dat een aantal van de aangesloten kerken het concept
zouden omarmen en het tweejarig traject met Tear in zouden gaan. Na de zomer
besloot de GKV Zuid inderdaad met Umoja te starten. Tijdens een aparte avond op 7
juni is het concept in deze gemeente nogmaals gepresenteerd. Drie andere kerken
gaven aan geïnteresseerd te zijn maar nog geen kans te zien om deel te nemen.



Kerstwandeling
Op 16 december is opnieuw een kerstwandeling in het Ledeboerpark georganiseerd.
De opzet was vergelijkbaar met eerdere edities. Het aantal deelnemers aan de
wandeling werd geschat op 3000.



Overige activiteiten en ontwikkelingen
Op 22 december is net als vorig jaar een flashmob in het centrum georganiseerd.
Tijdens de klankbordgroep vergadering van 4 maart is vanuit de EGE een presentatie
over Jobgroups verzorgd. Dit initiatief van een aantal gemeenteleden vanuit de EGE
heeft tot doel om stadsgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen
in het zoeken naar werk. De initiatiefnemers willen met het project graag aansluiten
bij Jobhulpmaatje Nederland en zoeken daarvoor 3 kerken die samen een stichting
willen vormen die verantwoordelijkheid voor de activiteiten gaat nemen. Uiteindelijk
wordt het verzoek aan het bestuur van XiE gedaan om deze activiteit onder haar
hoede te nemen. Daarover zal in 2018 besluitvorming plaatsvinden.



3. Plannen voor 2018
Uitbreiding van het bestuur is voorwaarde om activiteiten te kunnen initiëren en krijgt
daarmee de hoogste prioriteit in 2018. Zolang het bestuur uit slechts twee leden zal
blijven bestaan zullen er geen activiteiten worden ondernomen.
Het bestuur zal in 2018 een besluit nemen rond de uitbreiding van haar
dienstverlening met Jobhulpmaatje.
Als het bestuur tijdig uitgebreid kan worden, zal vooral gefocust worden op een
activiteit waarbij de gemeenteleden van de aangesloten kerken elkaar ontmoeten en
de onderlinge verbinding ervaren wordt. Dit voornemen is ingegeven door de
aanmoediging vanuit de klankbordgroep.
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Ondanks het continuïteitsprobleem binnen het bestuur zijn we dankbaar voor
datgene wat we in 2017 konden ondernemen en zijn we vol goede moed over wat
God ons in 2018 duidelijk zal maken.
4. Het beloningsbeleid.
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen.
Namens het bestuur,
Leendert van den Dool
voorzitter
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