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AGENDA en informatie 
van de NAJAARSVERGADERING van de BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE 

GEMEENTEN IN NEDERLAND op 9 november 2019 

 
 

De vergadering wordt gehouden in het kerkgebouw van de VEG Bussum,  

Dr. Fred. Van Eedenweg 43, 1401 GC Bussum, telefoon: 035-6912707 

U bent welkom vanaf 9.00 uur voor koffie of thee, waarna de dag aanvangt om 9.30 uur 

met de dienst van Schrift en Tafel. Deze wordt verzorgd door de V.E.G. Wemeldinge, die 

ook gevraagd is, welk collectedoel zij aan deze dienst zouden willen verbinden. Kijk op de 

bondswebsite voor nieuws hierover! 

 

De dienst zal via een livestreamverbinding (via de site van V.E.G. Bussum) te volgen zijn.  

 

In aansluiting op de viering nemen we vast een voorproefje op het jaarthema 2020, ‘In 

vrijheid verbonden’. Een thema, geïnspireerd door de actualiteit, dat zowel lokaal in de 

gemeente maar ook landelijk uitgewerkt zou kunnen worden. We streven naar het bieden 

van handvatten om als plaatselijke kerk/gemeente betrokken te zijn bij ‘75 jaar Vrijheid’ 

met de focus op 4/5 mei. Wat kan de gemeente toevoegen, wat is de meerwaarde en 

vervolgens in praktische zin uitwerken, hoe ga je dan te werk en op welke wijze 

communiceer je dat. Tegelijk ben je missionair bezig, een van de pijlers van VEG.  
  

Na de lunch is er een bijdrage van de jeugd over Kampus. In het huishoudelijke deel van 

de vergadering, kijken we vooruit, behandelen we de verklaring van VEG Den Haag die 

zichzelf opheft, het voorstel om de voortgezette gereformeerde Kerk Harkema toe te laten 

treden als gastlid van de Bond en het voorstel van St 76 om over te gaan tot liquidatie. 

 

Behalve dat we natuurlijk de begrotingen officieel vaststellen, heeft het comité in navolging 

van het idee van de werkgroep BV nieuwe stijl, deelorganisaties gevraagd een korte 

presentatie (elevator pitch) te geven over hun speerpunten voor het volgende jaar.  

 

Een belangrijk onderdeel is het luisteren naar elkaars nieuws in het blokje gemeentenieuws 

en die van anderen bij de mededelingen. In dat laatste blokje zal het comité u de stand 

van zaken vertellen rond het aanstellen van de beleidsadviseur en de gemeente/ 

regiocoach. 

 

NB. Amendementen kunnen t/m maandag 28 oktober per email aan de bureausecretaris 

hbeem@bondveg.nl worden ingediend. Uiterlijk donderdag 31 oktober worden eventuele 

aanvullingen of wijzigingen op de agenda, aanvullende stukken en amendementen per 

email en per post doorgezonden aan de secretariaten van gemeenten.  

Deelorganisaties, commissies en de beroepsgroep krijgen deze stukken alleen per email. 

 

We sluiten de bijeenkomst om uiterlijk 15.30 uur af en het napraten begint. 
 

Met een vriendelijke groet namens het comité, 

 
Jan Koornberg 

secretaris  
 

Velp, 15 september 2019  
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AGENDA 
van de NAJAARSVERGADERING van de BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE 

GEMEENTEN IN NEDERLAND op 9 november 2019 

 

 

1. Algemeen  

a. Opnemen van de presentielijst en uitleg over stemverhouding  

b. Bespreking en vaststelling van de notulen van de voorjaarsvergadering van de 

Bond van 11 mei jl. (vanaf ●● pag. 5).  

Opmerkingen en reacties voor maandag 28 oktober aanleveren bij het 

bondsbureau. 

c. Verkiezing van comité- of bestuursleden (zie het stembiljet) 

 

 

2. Gemeentenieuws 

Heeft u iets te delen? Is er iets fijns gebeurd in uw gemeente of juist niet? Zijn er 

mooie plannen of grote veranderingen op til? Dan is nu het moment dit te delen 

met de Bondsgemeenschap. Graag voor de vergadering aanmelden via mail 

hbeem@bondveg.nl of op de dag zelf bij de dagvoorzitter. 

 

 

3. Jaarverslagen 

a. Financieel jaarverslag van het Seminarium (vanaf ●● pag. 13)  

ter bespreking 

b. Officiële vaststelling van de financiële verslagen van de Bond, Zending en 

Diakonaat, Seminarium, Ons Orgaan, Stichting Rechtspositie en 

Pensioenregelingen en Stichting 1976.  

 

Een samenvatting van de verschillende controlerapporten vindt u in deze bundel 

●● vanaf pagina 17. De rapporten zijn onverkort ter inzage bij het bondsbureau.  

Er van uitgaand dat ook de beoordelingsverklaring van het Seminarium en de 

St. RP binnen is, stellen we ook daarvan de jaarrekening vast.  

 

 

4. Mededelingen 

Onder dit agendapunt brengt het comité u op de hoogte van de stand van zaken 

rond de uitwerking van de aangenomen voorstellen rond de aanstelling van een 

gemeente-regiocoach en beleidsadviseur. 

 

 

5. Verantwoording opheffing van de Vrije Evangelische Gemeente Den Haag. 

(●● op pag. 20) 

 

 

a. Beleidsmatige voorstellen 

Onderstaande voorstellen worden aangeboden ter bespreking en in stemming 

gebracht. 

 

 

6. Voorstel liquidatie Stichting 1976 (●● vanaf pag. 21) 

Het besluit tot ontbinding en liquidatie van de Stichting is beschreven in artikel 17 

van de Statuten van de Stichting en samengevat komt het erop neer dat dit besluit 

behandeld moet worden op een vergadering van de Bond waarbij tenminste 2/3 

van de aangesloten gemeenten aanwezig moeten zijn. Voor een geldig besluit is 

een meerderheid van tenminste 3/4 van de uitgebrachte geldige stemmen nodig.  

(zie ook NB 1 en 2) 
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7. Voorstel gastlidmaatschap ‘voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema’ 

(vanaf ●● pag. 23) 

Het toelaten van een nieuwe gemeente als gastlid van de Bond staat beschreven in 

de Statuten van de Bond, Artikel 6, lid 1 en 2 en is verder uitgewerkt in het HR van 

de Bond, Artikel 1a met de bijlage IV.I, Voor een geldig besluit is een meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen voldoende. 

(zie ook NB 1 en 2) 

 

 

b. Technische voorstellen  

Bij het ter perse gaan van de agenda, is onder dit punt geen voorstel geleverd of te 

verwachten. 

 

 

8. Toelichting, bespreking en vaststelling begrotingen 2020 

- Bond (● op pag. 24 en 25 en opbouw bondsbijdrage ● pag.26);  

Zie ook de aanvullende toelichting voor een andere wijze van bekostigen 

vergaderingen van de Bond vanaf 2020, NB bij agendapunt 8. (●● pag. 24)  

 

- Zending en Diakonaat (● op pag. 35)  

- Seminarium (●● op pag. 15);  

- Ons Orgaan (● op pag. 43); 

- St. Rechtspositie en Pensioenregelingen (● op pag. 47);  

 

- St 1976, wordt alleen behandeld indien voorstel 6 afgewezen wordt (● pag. 50) 

Voor alle financiële verslagen en begrotingen, behalve die van het Seminarium 

verwijzen wij naar de bundel voor de Voorjaarsvergadering(●).  

 

 

9. Rondvraag  

Is er nog iets niet aan de orde geweest, omdat het vandaag niet op de agenda 

stond en u wilt er iets over kwijt? Of heeft u nog een vraag of opmerking, dan is nu 

de kans om het woord te vragen. 

 

 

10. Overdracht en sluiting 

 

 

NB 1. Amendementen kunnen t/m maandag 28 oktober per email aan de bureausecretaris 

hbeem@bondveg.nl worden ingediend.  

Uiterlijk donderdag 31 oktober worden eventuele aanvullingen op de agenda, wijzigingen 

en amendementen per email en per post doorgezonden aan de secretariaten van 

gemeenten.  

Deelorganisaties, commissies en overige BV adressanten krijgen dit alleen per email. 

 
NB 2. De maatstaf voor de berekening van het aantal stemmen dat door of namens een 

gemeente kan worden uitgebracht wordt bepaald door het aantal belijdende leden per 1 

januari van het jaar waarin de stemming plaatsheeft en staat beschreven in het HR van de 

Bond, Artikel 8, Lid 4. Het stemmental wordt als volgt bepaald: 

- voor het ledental tot en met 75 één stem;  

- voor het ledental van 76 t/m 150 één stem; 

- voor het ledental van 151 t/m 300 één stem; 

- vervolgens per 150 leden of een resterend deel daarvan 1 stem. 

 

NB 3. Voor agendapunt 2 en 4, graag voor de vergadering aanmelden via mail 

hbeem@bondveg.nl of op de dag zelf bij de dagvoorzitter. 
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Notulen 
van de Voorjaarsvergadering  

VAN DE BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND 

op 11 mei 2019 

 

 

Openingsdienst 

De openingsdienst van deze Voorjaarsvergadering wordt verzorgd door de V.E.G. 

Amsterdam en ds. T. Hettema. 

 

 

Welkom 

Dhr. Jager van het comité heet iedereen welkom, met een speciaal welkom voor mw. J. 

Galjaard, afgevaardigde namens de Protestantse Kerk in Nederland en de spreker van 

vandaag dr. Klaas Spronk. Ook memoreert hij het feit dat de VEG Bussum, 60 jaar in het 

kerkgebouw huist, waar de Bond vandaag te gast is. 

 

 

De Bijbel in beweging 

Dr. Klaas Pronk spreekt over het thema De Bijbel in beweging. De bijbel verandert niet, de 

mensen wel. Contextuele bijbellezing met anderen uit verschillende contexten is belangrijk.  

Geloofsenergie is beperkt aanwezig dus het is goed om te relativeren tot wat belangrijk is. 

En wat betreft de bijbel in beweging? De bijbel komt pas tot zijn recht als hij de lezer in 

beweging brengt. 

 

 

1        Algemeen 

Dagvoorzitters zijn de heren Hospes en Postma. 

 

1.a Opnemen van de presentielijst  

Afwezig met kennisgeving zijn de gemeenten Bath, Dordrecht, Enschede en Oude 

Bildtzijl.  

Het Comité en alle deelorganisaties zijn vertegenwoordigd. 

Vandaag zijn 52 van de totaal 57 stemmen uit te brengen. Gastlid Nunspeet heeft 

nog geen stemrecht. Bij de voorstellen en amendementen is een meerderheid van 

stemmen voldoende. Vandaag wordt er gestemd door middel van hand opsteken 

maar bij twijfel zullen de heren Hospes en Van der Kolk samen met Beem het 

stembureau vormen. 

 

 

2 Gemeentenieuws 

 -Den Haag zal zichzelf helaas in 2019 opheffen. 

 -Veendam blijft tot 31-12-2023 bestaan maar kampt met financiële problemen en 

tekort aan menskracht. Per 01-01-2020 wordt het gebouw te koop gezet en wordt 

er één maal per maand een dienst gehouden. De doordeweekse activiteiten en de 

pastorale zorg wordt voortgezet. 

 -Leeuwarden heeft een nieuwe gemeentelijk werker: dhr. G. Riemersma. 

 -Burgum heeft ook een nieuwe gemeentelijk werker in de persoon van mw. F. 

Wesseling. 

 -Elburg heeft per 1 juni een nieuwe voorganger benoemd: dhr. D. Muurling, 

afkomstig uit de PKN. 

 -Bennekom heeft haar kerkgebouw te koop gezet en gaat voor 1/3 deel een nieuw 

gebouw aankopen waarmee ze een groot project aangaan. 
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3  Jaarverslagen over 2018 
 
a.  Jaarverslag algemeen     

 ● Rondgang door de gemeenten (via email beschikbaar gesteld) 

 ●  Jaarverslag comité (vanaf ● pag. 11) 

Heerde heeft een aanmerking op het item over de jubilea van predikanten en 

kerkelijk werkers. Zij vindt dat er geen ambtsjaren geteld moeten worden na 

pensionering of beëindigen van een ambtsverbintenis. 

Het comité geeft aan, dat de gepensioneerden zelf kunnen aangeven of men wel 

of niet in het ambt wil blijven en ook indien men niet op het jubilea lijstje zou 

willen blijven. Gelukkig blijven veel emeriti in het ambt en verzetten na hun 

pensionering nog een hoop werk. 

Ds. Weststrate reageert namens Heerde dat het voorgangers wel toegestaan is 

om na hun 67e voor te gaan in diensten, maar dat de dienstjaren na pensionering 

niet meer doorgeteld zou moeten worden. 

Nunspeet merkt op dat uit de stukken blijkt dat er sprake is van een dalend aantal 

leden en stijgende uitgaven maar dat de begrotingen niet zijn aangepast, hoe 

verbindt het comité dit? Deze vraag wordt doorgeschoven naar de 

najaarsvergadering waarop er gestemd zal worden over de begrotingen. 

Er zijn geen schriftelijke reacties ontvangen, de jaarverslagen worden in één keer 

vastgesteld, met dank aan de secretarissen. 

 

b. Financieel jaarverslag van de penningmeester van het comité  

 Vanaf pag. 21 

a. bondsfinanciën  

b. fonds Nuis (op ● pag. 27) 

c. werkgroep Dienst aan Israël (vanaf ● pag. 33) 

Franeker merkt op dat in het verslag vermeld wordt dat de gemeente Amsterdam-

West gecollecteerd heeft voor Dienst aan Israël, maar deze gemeente bestaat al 14 

jaar niet meer. 

 De financiële jaarverslagen worden in concept vastgesteld, na de controle worden 

ze dan definitief. Er zijn verder geen reacties ontvangen, onder voorbehoud van het 

controlerapport zijn de financiële jaarverslagen vastgesteld. 

 

c. Stichting voor Zending en Diakonaat   

a. jaarverslag van de secretaris (vanaf ● pag. 30) 

b. jaarverslag van de penningmeester (vanaf ● pag. 33) 

Er zijn geen opmerkingen over deze verslagen, deze zijn hierbij vastgesteld. 

 

d.  Seminarium  

a. jaarverslag van de secretaris (vanaf ● pag. 39) 

b. jaarverslag penningmeester (zal worden nagezonden) 

 De jaarverslagen van het Seminarium zullen op de najaarsvergadering worden 

behandeld. 

 

e. Ons Orgaan  

a. jaarverslag van de secretaris (op ● pag. 42) 

b. jaarverslag van de penningmeester (op ● pag. 43) 

 Er zijn geen opmerkingen over deze verslagen, deze worden onder voorwaarde van 

de controle vastgesteld. 

 

f. Stichting Rechtspositie en Pensioenregelingen  

a. jaarverslag van de secretaris (vanaf ● pag. 44) 

b. jaarverslag van de penningmeester (vanaf ● pag. 46) 

 Er zijn geen opmerkingen over deze verslagen, deze zijn hierbij vastgesteld. 
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g. Stichting 1976 vanaf pag. 50 

1. jaarverslag van de secretaris (op ● pag. 49) 

2. jaarverslag van de penningmeester (op ● pag. 50) 

 Er zijn geen opmerkingen over deze verslagen, deze zijn hierbij vastgesteld. 

 

 

4 Mededelingen 
Dienst aan Israël heeft ook als doel het uitbannen van het anti-semitisme. Ds. P. 

Smit vraagt de kerkenraden na te denken over het tekenen van de petitie 

stopantisemitisme. Zij deelt mee, dat geconstateerd is, dat Joden in Europa 

driekwart eeuw na de Holocaust nog steeds het mikpunt van vooroordelen en haat 

zijn en dat dit momenteel toeneemt. De democratische rechtsstaat in Europa staat 

of valt met de vrijheid en veiligheid van minderheden. Alle vormen van 

discriminatie, racisme en uitsluiting zijn verwerpelijk en dienen aangepakt te 

worden. Met deze petitie wordt aandacht gevraagd voor een effectievere aanpak 

van antisemitisme in Europa. 

 

Seminarium heeft een nieuwe brochure uitgegeven: De kern van onze hoop door 

John Phelan, vertaald en ingeleid door Leo Mietus. 

 

Comité meldt dat de notitie Dienstverlening aan de Bond van het Seminarium op 

de website is geplaatst, er volgt nog een werkwijze. 

Ook heeft de Voortgezette Gereformeerde Kerk in Harkema het gastlidmaatschap 

van de Bond aangevraagd. Deze gemeente telt 400 leden.  

 

 

5 Verantwoording 

 Amsterdam geeft middels een verklaring een terugblik op de geschiedenis en 

toekomst van de gemeente. Ook al houdt VEG Amsterdam op te bestaan, VE-

elementen zullen blijven in de diensten van de Nederlands Gereformeerde Kerk, 

waarmee zij al deze jaren al samenwerkten. Het gebouw wordt ondergebracht in 

een stichting, waardoor het als kerkgebouw behouden blijft voor de buurt. 

 Het Comité overhandigt de bondskaars als afscheid aan de VEG Amsterdam. 

 

 Kampus geeft vervolgens een promotiepresentatie rond Kampus 2019. Een aantal 

gemeenten, waaronder Elburg en Nunspeet geeft aan belangstelling te hebben in de 

toekomst. 

 

 

6 Verslagen Werkgroepen 

a. Uit de werkgroep verslagen, de belangrijkste aandachtspunten (vanaf ● 

pag. 51) 

 -punt 6 Franeker heeft een reactie ingestuurd betreffende de conclusie dat een 

gemeente die iemand beroept/benoemd die niet erkend is door de Bond steun 

ontvangt van de Bond. De Werkgroep spreekt alleen van advies. Mw. Spee, als lid 

van het 3-tal, beaamt dat in het oorspronkelijke verslag niet gesproken wordt van 

steun. 

 -punt 3 Heerde vraagt hoe de QuickScan tot stand is gekomen? Mw. Spee verwijst 

naar de regiobijeenkomsten in maart 2018. Daarop is onder meer gesproken over 

samenwerken met andere kerkgenootschappen of aansluiten bij de PKN. Het 3-tal 

heeft dit verder opgepakt en in november heeft een werkgroep de QuickScan 

uitgevoerd over samenwerking met de op de regiobijeenkomsten genoemde 

kerken. Het is een oriënterende eerste indruk, er zijn geen contacten gelegd op 

bestuurlijk niveau. 

 -punt 5 Heerde wil weten waarom de “eigen” opleiding cruciaal wordt genoemd? 

Mw. Spee legt uit dat deze uitdrukking opgepakt is uit gesprekken met de Unie en 
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de PKN waar beiden aangaven  de ervaring te hebben dat een eigen opleiding met 

het oog  op de eigen identiteit erg belangrijk is. 

 -punt 7 Heerde vraagt uit welke werkgroep de vraag hoe we er over vijf jaar 

voorstaan, komt. Volgens mw. Spee komt dit voort uit gesprekken met de Unie van 

Baptisten. Zij bevinden zich ook in een veranderingstraject en vinden dat men zich 

voortdurend af moet vragen hoe je er als kerkgenootschap over vijf jaar voorstaat. 

-punt 3 Goes, ds. V.d. Wetering heeft contact gehad met de classispredikanten van 

Brabant en Limburg en de Eglise Wallone. Het is mogelijk om als Bond deelgenoot 

te worden van een classis. Mw. Spee geeft aan dat zij andere informatie had, maar 

dit is reden te meer om deze materie verder te onderzoeken als de 

Bondsvergadering een voorstel wenst. 

 

b. Verslag werkgroep Bondsvergadering nieuwe stijl (vanaf ● pag. 52) 

 Ter vergadering zijn er geen verdere opmerkingen. 

 

c. Verslag werkgroep Contacten Andere Kerken (vanaf ● pag. 53)  

 Franeker vraagt hoe nu verder als verder onderzoeken van contacten met andere 

kerken gewenst is? Dit zou in het najaar dan behandeld kunnen worden. 

 Nunspeet stelt de vraag wat de Bond wil zijn de komende jaren en niet zozeer wat 

kan de Bond zijn. Mw. Spee reageert dat de verslagen onderdeel zijn van een 

traject tot verandering. De zelfstandige gemeenten hebben een verschillende 

identiteit, er is nog niet één gezamenlijke identiteit vastgelegd. 

 Opvallend is dat alle kerkgenootschappen samenwerking op plaatselijk niveau 

adviseren. Zo is bij de PKN plaatselijk meer mogelijk dan landelijk. 

 Burgum, dhr. Ytsma geeft aan dat het niet voor alle gemeenten mogelijk is om 

plaatselijk samen te werken. Burgum wenst absoluut geen plaatselijke 

samenwerking met de PKN. 

 Nieuwvliet, dhr. Lauwaert constateert dat er twee lagen zijn. Lokaal is er sprake 

van oecumene en samenwerking. Landelijk wordt er meer structureel gesproken 

over hoe de Bond verder gaat, wordt met deze twee lagen rekening gehouden? 

Volgens mw. Spee op dit moment nog niet, dit zou nog nader bekeken moeten 

worden. 

 Goes  heeft moeite met de door dhr. Ytsma gebruikte woorden om de relatie met 

PKN Burgum te beschrijven. Dit illustreert de verschillende situaties waarin de 

plaatselijke gemeenten zich bevinden en dit moet meegenomen worden bij het 

bepalen van de vervolgstappen van de Bond, aldus mw. Spee. 

 Franeker wil samen nadenken hoe we nu verder moeten als Bond. Wat betekent het 

voor ons als Bond als gemeenten opgeheven worden? Samengaan met de PKN is 

een optie. 

 

d.  Verslag werkgroep Lokaal en Gezamenlijk (vanaf ● pag. 55) 

 Franeker merkt terecht op dat de rol van de consulent niet genoemd wordt bij het 

meedenken bij beroepingswerk. Op de verhelderingsvraag wat er bedoeld wordt 

met “Het zou goed zijn als die lokale identiteit landelijk gefaciliteerd en 

gestimuleerd zou worden” antwoordt mw. Spee dat het Seminarium of de 

gemeentecoach ingezet zou kunnen worden om de plaatselijke identiteit te bepalen. 

Het gezamenlijk geheel zou misschien veel meer kunnen doen in het duidelijk 

maken van de lokale identiteit van een gemeente. 

 Heerde pleit ervoor om de werkgroep preekconsenten te laten bestaan, en als de 

kandidaat geschikt is, kan het comité het preekconsent formaliseren.  

 Goes reageert op de laatste alinea van het punt spanningen bij erkenning van 

voorgangers. De erkenning door het comité komt te vervallen volgens de 

aanbevelingen. Wie gaat dan de opleidingsstandaard beheren en de gemeentelijk 

werkers erkennen? En hoe verhoudt zich dit dan tot de PKN? Mw. Spee benoemt 

dat de associatieovereenkomst niet in het geding is, dit gaat louter over 

predikanten. De landelijke erkenning van gemeentelijk werkers is een pijnpunt in 
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de Bond. Willen we als gemeenten de erkenning van gemeentelijk werkers buiten 

het comité om laten gaan of willen we ons aan landelijke Bondsregels houden? 

 Ds. V.d. Velde vult als 3-tal lid aan dat als een gemeente een zelfstandige eigen 

keus maakt, deze gemeente ook zelfstandig verantwoordelijk is. De gemeente kan 

dan niet de verantwoordelijkheid bij het comité neerleggen. Bij het vasthouden aan 

een kader kunnen plaatselijke gemeenten ondersteund worden zonder beoordeling 

maar de gemeenten zijn verantwoordelijk. Het comité is geen scheidsrechter. 

 Heerde vindt dat er regels gemaakt moeten worden, plaatselijk is er soms een 

andere situatie, dan moet het comité geïnformeerd/geraadpleegd worden. Maar de 

plaatselijke gemeente heeft het laatste woord. 

 Goes geeft aan dat volgens het Vademecum de erkenning van een Bondspredikant 

wel bij het comité is ondergebracht. Wie is hier dan verantwoordelijk voor? Volgens 

mw. Spee zijn verschillende functionarissen hier verantwoordelijk voor, de 

vooropleiding geschiedt via het Seminarium, gevolgd door gesprek met het comité 

waarna men erkend wordt als Bondspredikant welk uitwisselbaar is met de PKN. 

Voor een predikant van een ander kerkgenootschap gelden andere regels. Binnen 

de Bond zijn interne afspraken gemaakt met betrekking tot gemeentelijk werkers. 

Voor de groep met een andere vooropleiding zijn geen regels binnen de Bond. Wat 

betreft de preekconsenthouders, het erkennen hiervan zou ook uitbesteedt moeten 

worden aan derden. 

 Goes vraagt wie een en ander gaat toetsen? Het antwoord van ds. V.d. Velde luidt 

dat hier nog een voorstel voor uitgewerkt zal moeten worden. 

 Franeker reageert verbaasd op de genoemde scheidsrechterfunctie van het comité. 

Het comité is samen gekozen, we zijn samen een landelijke kerk. 

Geschiktheidsgesprekken worden gevoerd namens ons allemaal om in wijsheid 

namens ons allemaal beslissingen te nemen. 

 Yerseke heeft een gemeentelijk werker aangesteld die nog geen volledige 

bevoegdheid heeft, het comité heeft hen hier heel goed in geadviseerd. 

 

 

7 Aanzet taakomschrijving comité nieuwe stijl (vanaf ● pag. 58) 

 De taakomschrijving is door de inbreng op de regioavonden geformuleerd. Alle op- 

en aanmerkingen zijn van harte welkom en zullen meegenomen worden bij de 

aanzet tot het maken van een taakomschrijving. 

 Heerde heeft gereageerd op punt B, Coördinatie werkzaamheden Bondsbureau, met 

de vraag of er een visie is op het aanhouden van een fysiek Bondsbureau? Het 

comité antwoordt dat daar momenteel geen visie op is. 

 Op de opmerking dat Heerde graag een gekozen voorzitter, secretaris en 

penningmeester zou zien, antwoordt dhr. Koornberg dat dit meestal gebeurt. Door 

het tussentijds aftreden van de voorzitter is nu intern een oplossing gezocht. Ook 

naar een penningmeester wordt gericht gezocht. 

 Franeker  heeft een uitvoerige reactie gestuurd, zie de nagezonden stukken met 

aanvullingen, reacties en amendementen. 

 Seminarium reageert op het punt waarbij het preekconsent bij het Seminarium 

wordt ondergebracht als volgt: 

 -de docenten hebben hiervoor geen deskundigheid, zij werken op het gebied 

waarop hun expertise beslaat. Het Seminarium draagt verantwoordelijkheid voor 

het opleidingsonderdeel Oriëntatiecursus Bond VEG. 

 -de preekconsentencommissie is een taak van mensen in de Bond. 

 -behoud dus de werkgroep preekconsenten. 

 Conclusie is dat het Seminarium de reactie van Franeker volledig onderschrijft. 

 Goes ondersteunt de opmerking van Franeker omtrent de taakstelling/invulling van 

het comité. Is opheffing van de Bond met de nieuwe taakstelling geen feit? 

 Ds. V.d. Wetering maakt deel uit van de werkgroep preekconsenten. Deze 

werkgroep wil het Seminarium vragen te heroverwegen ruimte te maken om de 

toekenning van preekconsenten in haar takenpakket op te nemen. Volgens ds. V.d. 

Wetering is uitbesteding van het preekconsent  aan derden buiten de Bond geen 
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optie. Hij stelt voor dat de werkgroep preekconsenten samen met het Seminarium 

gaat nadenken over de invulling. 

 Elburg heeft dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de Bond bij het zoeken 

naar een voorganger, maar geeft aan dat de keuze en verantwoordelijkheid bij de 

eigen ledenvergadering ligt. Preekconsenten zijn niet leidend bij het uitnodigen van 

sprekers, dit is gebaseerd op lokale voorkeur. 

 Nunspeet vindt dat het niet mag zijn dat het ontwikkelen van en toezien op het 

Bondsbeleid vervalt. 

 Bennekom vindt zich in de reacties van Franeker, Goes en Nunspeet en vraagt zich 

af of de aanstelling van een regiocoach en beleidsadviseur, dit vloeit voort uit de 

nieuwe taakomschrijving van het comité, wel de juiste weg om te bewandelen is. 

 Leeuwarden sluit zich aan bij de reacties van Franeker, Bennekom etc. 

 

 

8 Voorstel tot het aanstellen van een Gemeente-regiocoach (vanaf ● pag. 61) 

 Het comité antwoordt eerst op de schriftelijke reacties van Heerde en Wormerveer, 

gevolgd door de algemene gespreksronde. 

 Het antwoord op de vraag van Heerde is dat er inderdaad één coach voor alle 

regio’s aangesteld zal worden. 

 Het comité is akkoord met het voorstel van Heerde om de regiocoach op eigen 

initiatief en initiërend te werk te laten gaan. Ook het voorstel van Wormerveer om 

het woord spiritualiteit te wijzigen in christelijke identiteit is akkoord. 

 Daarnaast geeft het comité aan dat, bij goedkeuring van voorstel 8 en 9, de 

begeleidingscommissies zo snel mogelijk in gang te willen zetten. Aanmelden voor 

deze commissies kan nog tot 20 mei 2019. 

 Gespreksronde: 

 Beverwijk zegt, net als Wormerveer, nee tegen het voorstel maar is wel akkoord als 

blijkt dat er behoefte is aan een regiocoach. 

 

 

9 Voorstel tot het aanstellen van een Beleidsadviseur (vanaf ● pag. 63) 

 Het comité geeft weer eerst antwoord op de vragen van Heerde en Wormerveer, 

waarna de algemene gespreksronde volgt. 

 Het is de bedoeling van het comité om de beleidsadviseur buiten de Bond aan te 

trekken, zoals ook Heerde voorstelt. 

 Als antwoord op de reactie van Wormerveer om eerst te inventariseren, geeft dhr. 

Koornberg aan dat vandaag de stemming is over het eindproduct, daaruit zal het 

draagvlak blijken. 

 Gespreksronde: 

 Goes wijst erop dat een sollicitant niet afgewezen kan worden op geloof (wel of niet 

lid van VEG), ras of iets dergelijks in het kader van het discriminatiebeleid. 

Daarnaast kun je, als de deskundigheid binnen de Bond aanwezig is, daar ook 

gebruik van maken. De wervingsgroep moet dit meenemen. 

 Nijverdal meent dat het een opdracht voor de beleidsadviseur is om na te denken 

over de komende 5-10 jaar, bijv. welke predikanten gaan uit de Bond? 

 Ds. V.d. Berg wil dit ook aan de regiocoach meegeven, waar staan wij en de Bond 

over 5 of 10 jaar? 

  

 Goes plaatst nog een opmerking over de regiocoach: 

 Ze heeft ervaring opgedaan in het structureel samenwerken met andere VEGs, dit 

lukte niet. Goes staat dan ook sceptisch tegenover de regiocoach i.v.m. de 

plaatselijke zelfstandigheid. Diverse instanties zouden de regiocoach overbodig 

maken. Goes steunt het voorstel evenals Wormerveer uit solidariteit met de andere 

Bondsgemeenten maar voor Goes hoeft de regiocoach niet. 

 Dhr. Lauwaert ziet meer in een gecombineerde functie beleidsadviseur/regiocoach, 

dit geeft een hoger rendement en efficiency, dit sluit aan bij het amendement van 

Franeker. 
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 Amendement Franeker 

 Kern van het amendement is niet twee aparte functies maar 1 betaalde kracht met 

een breder takenpakket. 

 Franeker geeft nog een toelichting, zij vindt voorstel 8 en 9 teveel gericht op de 

plaatselijke gemeenten i.p.v. op het totale Bondswerk. Als de inspanningen van het 

3-tal worden beëindigd, is het huidige comité te klein. De echte Bondsproblematiek 

ligt centraal en niet bij de regio’s of gemeenten. Franeker kiest voor één aanstelling 

om versnippering tegen te gaan.  

 Elburg meent dat in de vorige vergadering de ondersteuning meer gericht was op 

lokale gemeenten en nu is die meer op de Bond gericht. Is er een andere functie 

oriëntatie of is het efficiency? 

 Franeker ziet meer in een functie bij het comité zoals ds. Louwerse als algemeen 

secretaris had, een verbindende functie binnen de Bond. 

 Bussum vindt dat een coach anderen stimuleert tot vragen en gedachten terwijl ds. 

Louwerse het gezicht van de Bond was. Stemmen we nu voor een functionaris die 

iemand aanstuurt als gezicht van de Bond of vult de coach die functie zelf in? 

 Franeker denkt aan een aansturende functie. 

 Bennekom wijst erop dat in de taakomschrijving van de beleidsadviseur gesproken 

wordt over het begeleiden van het comité, Bondsbureau, DO’s en gemeenten bij 

het instellen en uitvoering van de aangepaste taken van het comité. In het eerdere 

agendapunt hebben we vraagtekens gezet bij de taakomschrijving van het comité 

nieuwe stijl. Het lijkt Bennekom ingewikkeld te stemmen over deze 

taakomschrijving van een beleidsadviseur als de taken van het comité nieuwe stijl 

nog niet vast liggen. 

 Yerseke vraagt zich af wat dan de taken van het comité zijn omdat we anders niet 

kunnen stemmen over een beleidsadviseur. Dus de stemming vooruitschuiven naar 

een volgende vergadering is volgens Yerseke de beste optie. 

  

 Stemming: 

 Voor: 8 gemeenten 

 Onthoudingen  : 0 

 Het amendement van Franeker wordt verworpen. 

 

 

 Amendement Wormerveer betreffende regiocoach 

 Het aanstellen van een regiocoach op oproepbasis: 

  

 Stemming: 

 Voor: 2 gemeenten 

 Het amendement van Wormerveer wordt verworpen. 

 

 Stemming voorstel gemeente-regiocoach 

Stemming geschiedt met gebruikmaking van het stembureau, totaal kunnen dus 52 

stemmen uitgebracht worden. 

 Stemmen voor  : 34 

 Stemmen tegen: 15 

 Onthoudingen   :  3 

  

 Het voorstel tot aanstelling van een gemeente-regiocoach is aangenomen. 

 

 Amendement Wormerveer betreffende beleidsadviseur 

 Dhr. Koornberg zegt dat het project van een beleidsadviseur pas kan slagen bij 

voldoende bemensing van het comité.  

 De begeleidingsgroep krijgt dan ook als eerste opdracht mee om te zorgen voor 

voldoende menskracht in het comité voordat een beleidsadviseur kan worden 

aangesteld. 
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 Beverwijk vraagt of de begeleidingsgroep samen met het huidig comité op zoek 

gaat naar een beleidsadviseur? Het comité wil eerst aangevuld worden voordat de 

adviseur daadwerkelijk aangesteld wordt. De adviseur kan daarna meezoeken naar 

complementeren van het comité.  

 Stemming: 

 Voor: 2 gemeenten 

 Het amendement van Wormerveer wordt verworpen. 

  

 Stemming voorstel aanstelling beleidsadviseur 

Stemming geschiedt met gebruikmaking van het stembureau, totaal kunnen dus 52 

stemmen uitgebracht worden. 

 Stemmen voor  : 44 

 Stemmen tegen:  7 

 Onthoudingen   :  1 

 

 Het voorstel tot aanstelling van een beleidsadviseur is aangenomen. 

 

 

10  Rondvraag 

 Geen. 

 

 

11 Overdracht en Sluiting 

 Dhr. G. Ytsma sluit de vergadering af met een gedicht van Vaclav Havel en gebed. 

 

  

 

  

 Verslag: Connie Maas- Wesdorp 

  

  

 Dagvoorzitters: Werner Postma en Jelle Hospes 

  

 

 Bureausecretaris: Hanneke Beem-Roosch 

 

  

 

 Vastgesteld 9 november 2019 
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3. Jaarverslagen 

 

a. Financieel jaarverslag van het Seminarium 

ter bespreking 

 

 

Toelichting jaarrekening Seminarium 2018 

De jaarrekening 2018 laat in grote lijnen een beeld zoals verwacht volgens de begroting. 

Kenmerkend voor zowel begroting als de gerealiseerde cijfers is dat de begrootte 

inkomsten op niveau zijn gebleven terwijl de personeelskosten in 2018 lager zijn 

uitgevallen door het gedeeltelijk vertrek van 1 van de docenten per maart van het jaar. Er 

was daardoor een substantieel overschot begroot. 

 

2018 was eveneens een jaar met enerzijds een aantal niet begrootte/onverwachte extra 

uitgaven en kende anderzijds een aantal financiële meevallers. 

 

Aan de opbrengstenkant mocht het Seminarium zich verheugen in beduidend hogere 

inkomsten uit collecten en giften. Tevens waren er inkomsten door de uitgave van het 

boek “Weggaan en toch blijven”, maar daar stonden eveneens kosten tegenover, waardoor 

de uitgave netto een kostenpost betekende 

 

Hoewel de post salarissen in zijn totaliteit fors lager uitviel dan voorgaande jaren, door het 

gedeeltelijk vertrek van één van de docenten, vielen de loonkosten toch hoger uit dan 

begroot, volgend uit wijzingen in de uitvoeringsbepalingen. 

 

In 2018 heeft het seminarium vanuit het Studiefonds financiële ondersteuning verleend 

aan een student. Omdat volgens de nieuwe boekhoud-regels een dergelijke bijdrage uit 

het Studiefonds in de jaarrekening moet worden verrekend, drukt deze, niet begrootte 

uitgave het resultaat. De financiële ondersteuning is vermeld onder de post: 

Opleidingskosten.  

 

Een substantiële meevaller was het beduidend lager uitvallen van de universiteitskosten. 

Oorzaak was het anders (lager) waarderen van de cursusgelden, die door de PThU worden 

doorbelast aan het Seminarium. 

 

In de begroting was een bedrag opgenomen ter besteding aan externe betrekkingen, maar 

hiervan heeft het Seminarium in 2018 geen gebruik gemaakt. 

 

2018 was een jaar waarin leden van het Seminariumbestuur bij een aantal extra vergader- 

en overlegmomenten aanwezig zijn geweest. Deze momenten stonden in het teken van de 

transitie die het Seminarium momenteel doormaakt. Hierdoor zijn de reiskosten hoger 

uitgevallen dan begroot. 

 

De transitie van het Seminarium heeft  hogere kosten met zich meegebracht dan begroot 

door extra ondersteuning van het administratiekantoor. 

 

Ook is de post Algemene kosten hoger uitgevallen door de niet begrootte kosten van de 

uitgave “Weggaan en toch blijven”. Daartegenover staan evenwel ook niet begrootte 

inkomsten. 

 

Ondanks bovengenoemde ligt het gerealiseerde resultaat dicht bij begroot. Het resultaat is, 

zoals reeds aangegeven inde vastgestelde begroting, toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve promotieonderzoek. Dit vanwege het begrootte tekort op deze 

reserve in jaar 4 van de geplande aanstelling van een AIO per 3e kwartaal 2019. 
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JAARRAPPORTAGE 2018  

BESTUUR VAN DE STICHTING SEMINARIUM  VAN DE  

BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND 
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JAARRAPPORTAGE 2018 EN VERGELIJKENDE BEGROTINGEN 2018-21 

BESTUUR VAN DE STICHTING SEMINARIUM  VAN DE  

BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND 

 

 

 
 



16 2019 Najaarsvergadering van de Bond ●● 
 

JAARRAPPORTAGE 2018 - STUDIEFONDS 

BESTUUR VAN DE STICHTING SEMINARIUM  VAN DE  

BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND 
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b. De financiële jaarverslagen zijn gecontroleerd door een accountant, of een 

onafhankelijke commissie en in orde bevonden. Hieronder vindt u een samenvatting 

van hun bevindingen.  

De beoordelingsverklaringen van de accountants zijn gepubliceerd op de website van 

de Bond. De overige rapporten zijn in te zien op de vergadering van 9 november a.s. 

te Bussum of op afspraak op het bondsbureau. Dit document staat naast in deze 

bundel voor 9 november ook op de website.  

 

Financieel jaarverslag van de penningmeester van het comité, met daarbij 

Fonds Nuis en de werkgroep Dienst aan Israël over 2018 

 J. Cappon en H.R. de Bliek (VEG Nieuwvliet c.a.), 29.05.2019 

  

De belangrijkste opmerkingen worden hieronder weergegeven: 

- Controle beginbalans, eindbalans en aansluiting met grootboek en verlies- en 

winstrekening met het jaarverslag zijn in orde bevonden. Evenzo de liquide middelen, 

debiteuren, vorderingen en eigen vermogen. De voorzieningen zijn akkoord. De 

voorziening Onderhoud Gebouw is toegenomen met € 2.000.  

- Crediteurenlijst is gecontroleerd, afloop gecontroleerd met de openstaande postenlijst 

d.d. 29-03-2019. De nog te af te dragen loonheffing betreft december, conform 

loonadministratie en is akkoord. Totaal posten in beeld gebracht ad € 3.937,01 

bestaat uit vakantietoeslag ad € 1.914,91en nota SMPR 2018 ad € 1.372 en Iffec ad. 

€ 600 en overige kleine posten. 

- Inkomsten t.w. Bondsbijdragen gemeenten ; er is een rekenkundige controle 

toegepast en de overige inkomsten conform boekhouding en deelorganisaties 

conform hun verslag gecontroleerd. Alles akkoord, met uitzondering post collecte 

Hulpbehoevende Gemeenten buitenland, hieronder per abuis verantwoord ad. € 

287,51. Dit betrof ontvangsten voor het fonds jeugd en zal in 2019 worden 

gecorrigeerd.  

- Personeelskosten: Lonen en uitbetaling conform loonjournaalpost. Pensioenen en 

ziekengeldverzekering gecontroleerd; er is geen afrekening ziekengeldverzekering 

opgenomen bij eindbalans. 

- Facturen groter dan € 750 in detail gecontroleerd en akkoord bevonden. 

- Alle overige kosten t.w. Gebouwkosten, Kantoorkosten e.d. conform boekhouding. 

Verzekeringen gebouw en inventaris(kantoor) worden jaarlijks geïndexeerd.  

Advies: glasverzekering nader bekijken. 

- Energiebelasting werd over 2018 teruggevraagd. Vordering opgenomen bij eindbalans 

- Vergelijking begroting 2018 ten opzichte van de werkelijkheid. Er is geen bijzondere 

afwijking geconstateerd, behalve de navolgende posten bij inkomsten t.w.  

o Bestedingsreserve Fonds Nuis, verschil ad € 15.000, -.  

o Uitgaven personeelskosten, begroot € 65.300, werkelijk € 55.498 en  

detacheringskosten in 2017 € 13.977,60 in 2018 € 3.536.  

o Kantoorkosten min € 2.598.  

o Kosten contacten min € 1.658.  

o Kosten Nuis min € 14.830.  

o Beleidsvorming en onderling contacten meer € 3.700.  

o Werkgroep Kampus meer € 891. 

 

In de jaarrekening steungroep Dienst aan Israël: 

o Begroot incidentele ondersteuning € 0,0 uitgegeven € 700,-. 

o Neve Salahom / Wahat al Salam begroot € 850,-, uitgegeven € 0.0 

- Het niet opnemen van enkele “kleine” schulden heeft geen invloed op het totale beeld 

van de jaarrekening 2018. 

 

De commissie verklaart, dat deze controle heeft geleid tot het oordeel dat het financieel 

overzicht van de penningmeester van het comité, van fonds Nuis en van de werkgroep 

Dienst aan Israël een getrouw beeld geeft van de getoonde administratie en de 
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commissie stelt voor de genoemde jaarrekeningen vast te stellen en het comité te 

dechargeren voor het gevoerde beheer.  

 

 

Financieel jaarverslag van de penningmeester van de Stichting voor Zending en 

Diakonaat over 2018 

 J. Cappon en H.R. de Bliek (VEG Nieuwvliet c.a.), 29.05.2019 

 

De opmerkingen worden hieronder weergegeven: 

- Het totaal van de beginbalans is conform de eindbalans 2017. Echter in “PASSIVA” 

zijn bij enkele posten bedragen gewijzigd (+ € 167 / - € 167).Dit heft elkaar op.  

In de ‘bestemmingsreserves’ en ‘verplichtingen projecten’ is een andere indeling 

gemaakt. Het totaal is niet gewijzigd.  

- De aansluiting met jaarrapportage, grootboekmutaties en verlies- en winstrekening 

zijn akkoord. 

- Bankafschriften zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. 

- Vorderingen en schulden in het verslag zijn akkoord. Alle facturen zijn voldaan in 

2019. Van de reservering tbv MT, belasting en verzekering is de betaling niet te 

controleren.  

- Bestemmingsreserves en verplichtingen projecten zijn akkoord. 

- Salariskosten zijn akkoord en de verplichting vakantiegeld is opgenomen als schuld. 

- Facturen boven €750 in detail gecontroleerd.  

- Bij uitgaven met betrekking tot zendingstaken, diaconale taken, noodhulp en legaten 

en fondsen, zijn enkel bankoverschrijvingen en kasopnames gezien. Er zijn e-mails 

aanwezig met vermelding dat het bestuur een besluit heeft genomen. 

Controlecommissie vindt dit voldoende onderbouwd. Er is uitleg gekomen over twee 

bedragen en van een betaling van €1.059 is geen getekende kwitantie aanwezig en 

bij natellen van een declaratie is geconstateerd dat er € 82,70 teveel is betaald. 

- De opbrengsten zijn correct verantwoord en ook de bondsbijdrage is conform verslag. 

- De realisatie totale reguliere ontvangsten is in 2018 € 103.083 en was begroot € 

81.625. De reden is de actie voor Evnika en voor noodhulp. De totale reguliere 

uitgaven in 2018 is € 119.872 en was begroot € 114.800,-. Bij projecten uit legaten 

is € 24.000 meer uitgegeven dan was toegezegd. 

- Het verslag 2018 is voldoende uitgesplitst en toegelicht. 

 

De commissie verklaart, dat deze controle heeft geleid tot het oordeel dat het financieel 

overzicht een getrouw beeld geeft van de getoonde administratie en de commissie stelt 

voor de genoemde jaarrekeningen vast te stellen en het bestuur van de SZD te 

dechargeren voor het gevoerde beheer.  

 

 

Financieel jaarverslag van de penningmeester van de Stichting Seminarium over 

2018 

De beoordelingsverklaring is bij het ter perse gaan van de stukken nog niet aangeleverd. 

We hopen de resultaten op 31 oktober na te zenden en het vanaf dan ter inzage op de 

website van de Bond te kunnen zetten.    

 

 

Financieel jaarverslag van de penningmeester van Ons Orgaan over 2018 

 K.A. Rentmeester- de Broekert en M. Westhuis (VEG Goes), februari 2019  

 

De commissie heeft de gevoerde administratie en de jaarrekening en balans van Ons 

Orgaan doorgenomen en gecontroleerd op onrechtmatigheden en / of onvolkomenheden. 

Op grond van dit onderzoek, is de commissie van oordeel dat de jaarrekening en balans 

een getrouw beeld geven van het resultaat over 2018 en het vermogen op 31 december 

2018. Derhalve wordt voorgesteld de redactie van Ons Orgaan te dechargeren voor het 

gevoerde beleid.   
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Financieel jaarverslag van de penningmeester van de Stichting Rechtspositie- 

en Pensioenregeling over 2018 

Brem Accountants en Adviseurs te Heerde, 11.09.2019 
 
Op grond van de beoordelingsverklaring is niets gebleken op basis waarvan geconcludeerd 

zou kunnen worden dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting RP per 31 dec. 2018 en van het resultaat 

over 2018 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 

voor financiële verslaggeving. Derhalve wordt voorgesteld het bestuur van de Stichting te 

dechargeren voor het gevoerde beleid.   

 

De verklaring is gepubliceerd op de website van de Bond en ter inzage op de vergadering 

van 9 november 2019. 

 

 

Financieel jaarverslag van de penningmeester van de Stichting 1976 over 2018 

 G.J Dronkers en C.D. Gorsse (VEG Goes), 27.02.2019 

 

De jaarrekening en administratie van Stichting 1976 over het jaar 2018 is gecontroleerd 

aan de hand van de checklist, welke opgesteld is in 2002 en herzien in 2015. De 

boekhouding, jaarrekening en balans zijn in orde bevonden. Derhalve wordt voorgesteld 

het bestuur van de Stichting te dechargeren voor het gevoerde beleid.   
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5. Verantwoording opheffing van de Vrije Evangelische Gemeente Den Haag.  

 

Deze verklaring is opgesteld door het comité en de kerkenraad van de VEG Den Haag om 

de opheffing van de gemeente per 31 december 2019. De laatste dienst zal zijn op 27 

oktober 2019.   

 

Wat vooraf ging… 

In 1866 werd te Den Haag in navolging van Jan de Liefde te Amsterdam de Vrije 

Evangelische Gemeente Den Haag opgericht. In 1883 was de gemeente te gast op een 

bondsvergadering te Franeker, maar tot een aansluiting bij de Bond kwam het niet. In die 

dagen ging men de kant op van de baptisten en de gemeente sloot zich in 1892 aan bij de 

Unie.   

 

Opbouw 

In september 1920 werd opnieuw een “Vereniging tot Stichting eener vrije christelijke 

gemeente die de naam zal dragen van Evangelische Gemeente te ’s Gravenhage” 

opgericht. In 1924 kon een zaaltje worden gehuurd in een van de dichtstbevolkte en 

armste buurten van Den Haag (Bakkerstraat). Op 20 juli van dat jaar werd de vereniging 

opgeheven en vond de officiële instituering plaats van de Vrije Evangelische Gemeente Den 

Haag, die zich aansloot bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. In die 

tijd telde de gemeente 30 leden, maar dit aantal nam snel toe en in 1966 zijn er meer dan 

200 leden. In 1968 besluit men de ambten open te stellen voor vrouwen en in 1971 houdt 

men middagdiensten samen met de Baptisten, die zelfs resulteren in evangelisatiewerk en 

samenkomsten in o.a.. het openluchttheater in het Zuiderpark. 

 

Afbouw 

Vanaf 1974 daalt het ledental als gevolg van vele verhuizingen van jonge gezinnen naar 

buiten de stad. Ook heeft de gemeente een lange vacante periode in de jaren 80. Vanaf 

1999 is er intensief contact met de Noorderkerk. De gemeente wordt kleiner, maar heeft 

grote kracht. Bijna iedereen is actief betrokken, bij of zending, of de liturgiegroep, of bij de 

bijbelstudiegroep. Ook naar buiten is er inzet, zoals de inloopmorgen voor mensen van de 

voedselbank, de opentafel waar mensen uit de buurt, verbonden met de voedselbank 1 x 

per maand komen eten met na afloop een bezinningsmoment. Echter de toekomst is wel 

iets waar men vanaf 2010 over na begint te denken.   

In 2013 wordt het kerkgebouw verkocht en in 2014 mislukt het intensiveren van de 

samenwerking met de Noorderkerk. Dan wordt besloten om in ieder geval zelfstandig door 

te gaan tot de voorganger met emeritaat gaat. Dit is in 2019 het geval. 

 

De laatste jaren 

Na de verkoop komt de gemeente trouw eens per 2 weken samen, eerst in het Malakka 

huis en tot aan de laatste dienst op 27 oktober a.s. in een gebouw aan de Mexicosingel. 

Leden kregen zo de gelegenheid een alternatief te zoeken. De gemeente houdt op te 

bestaan per 31 december 2019 en zal volgens de regelgeving geliquideerd worden.  

 

Van het comité  

Gedurende gemeentebezoeken van de laatste jaren is steeds het wel of niet voortbestaan 

van deze gemeente aan de orde geweest. Rond de mogelijke samenwerkingsplannen was 

er ondersteuning,  maar dit heeft niet kunnen leiden naar een duurzaam voortbestaan of 

samengaan. Het comité heeft waardering voor de kleine hechte gemeenschap in de grote 

stad, die tot op het laatst SZD-dagen en bondsvergaderingen bezoekt, regelmatig bij 

elkaar komt voor de eredienst en nu in gezamenlijkheid het proces van afbouw 

volbrengen. Wij wensen de gemeenteleden de onmisbare zegen van Christus, onze Heer. 
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a. Beleidsmatige voorstellen 

Onderstaande voorstellen worden aangeboden ter bespreking en in stemming 

gebracht. 

 

 

6. Voorstel liquidatie Stichting 1976  

Het besluit tot ontbinding en liquidatie van de Stichting is beschreven in artikel 17 van de 

Statuten van de Stichting en samengevat komt het erop neer dat dit besluit behandeld 

moet worden op een vergadering van de Bond waarbij tenminste 2/3 van de aangesloten 

gemeenten aanwezig moeten zijn. Voor een geldig besluit is een meerderheid van 

tenminste 3/4 van de uitgebrachte geldige stemmen nodig.  

 

Samenvatting voorstel  

In november 2018 hebben wij u een notitie voorgelegd over het voornemen over te gaan 

tot ontbinding en liquidatie van de Stichting 1976(hierna de Stichting). Belangrijkste 

argument hiervoor is het structurele gebrek aan menskracht. Ook zijn een deel van de 

taken door de tijd achterhaald. Wij stellen nu voor de Stichting per 31 december 2019 te 

ontbinden en te liquideren waarbij wij in 2020 als vereffenaars de financiën zullen 

afhandelen.  

Daarvoor doen wij voorstellen onder het kopje “voorgenomen beleid tot eind 2019”.  

Een eventueel restkapitaal zal ten goede komen aan de Bond.  

 

Toelichting op de ontbinding en liquidatie  

Ontbinding en liquidatie is beschreven in artikel 17 van de Statuten van de Stichting. In 

de notitie die wij u in november 2018 hebben voorgelegd is dit uitgebreid toegelicht. 

Samengevat komt het erop neer dat een besluit tot ontbinding en liquidatie behandeld 

moet worden op een vergadering van de Bond waarbij tenminste 2/3 van de aangesloten 

gemeenten aanwezig moeten zijn. Voor een geldig besluit tot ontbinding is een 

meerderheid van tenminste 3/4 van de uitgebrachte geldige stemmen nodig. Het bestuur 

van de Stichting is na een besluit tot ontbinding belast met de liquidatie in nauw overleg 

met het comité.  

 

Reeds in 2017 hebben wij het comité laten weten, dat wij een voorstel zullen 

voorbereiden voor de Bondsvergadering om onze Stichting per 31 december 2019 te 

ontbinden en te liquideren. In verband hiermede hebben wij op 1 mei 2018 een eerste 

verkennend gesprek gehad met het comité, waarbij wij argumenten hebben aangedragen 

waarom wij met dit voorstel tot liquidatie zullen komen.  

Al vele jaren kampen wij met het probleem dat wij bij vacatures in het bestuur geen 

opvolgers konden vinden. Noodgedwongen hebben wij een beroep moeten doen op oud-

bestuurders die daarvóór al vele jaren deel uit maakten van het bestuur. Twee van de 

huidige bestuursleden zijn inmiddels geen lid meer van een Bondsgemeente, maar lid 

van een plaatselijke Protestantse Gemeente.  

 

Materiële ondersteuning  

Bij het raadplegen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, stelden wij vast dat 

wij ook al vele jaren niet meer geheel aan onze taakstelling voldoen. Eén van die taken 

heeft te maken met tegemoetkoming in een bijdrage voor de ziektekosten.  

Dit kan alleen wanneer een gemeente een werkzame predikant in dienst heeft die niet 

verzekerd is ingevolge de ziektewet, resp. geen andere verzekering heeft ter dekking van 

verlies van arbeidsinkomen, kan hij/zij ingeval van volledige arbeidsongeschiktheid van 

die predikant aanspraak maken op een tegemoetkoming in de daardoor ontstane extra 

kosten, speciaal met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden. In de praktijk 

heeft deze situatie zich gedurende dat tijd dat de Stichtging bestaat zich nimmer 

voorgedaan.  

-Ook de subsidie voor Bondsactiviteiten die uitsluitend en alleen aan Deelorganisaties kan 

worden toegekend, is nooit aan de orde geweest.  
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-In de praktijk heeft de Stichting toen er nog sprake was van het regelmatiger rouleren 

van predikantsplaatsen in een enkel geval een bijdrage als subsidie kunnen verlenen 

voor een gemeente die in de regel de eerste 2 jaar geen volledig salaris kan betalen.  

 

In 2016 heeft onze Stichting na vele jaren geen aanvragen te hebben ontvangen, weer 

één gemeente financieel kunnen ondersteunen. Gezien de terugloop in ledenaantallen bij 

gemeenten en het dalende aantal bondspredikanten denken wij dat wij in de toekomst 

hiervoor geen aanvragen meer zullen ontvangen.  

De laatste jaren is onze Stichting erg actief geweest in het verstrekken van subsidie voor 

allerlei zaken die veelal betrekking hebben op verbeteringen die aangebracht worden 

binnen gemeenten.  

 

Voorgenomen beleid tot eind 2019  

Eerder hebben wij met het comité een aantal opties besproken die wij gedurende de tijd 

dat de Stichting nog actief is aan de orde kunnen komen. Als bestuur stellen wij u 

daarom voor om gedurende het liquidatieproces de vereffenaars de tot eind 2019 

binnengekomen aanvragen te laten behandelen en toekennen om de belangen van de 

betrokkenen bij de Stichting (gemeenten en deelorganisaties) ruimhartig te dienen.  

Aanvragen die in aanmerking kunnen komen voor extra ondersteuning kunnen 

bijvoorbeeld zijn:   

1. Bijdragen t.b.v. klimaatvriendelijke aanpassingen/veranderingen zoals 

zonnepanelen en/of isoleren; aanschaf energiezuinige ledverlichting;  

2. Materiële ondersteuning zoals we dat tot nu toe gewend zijn maar dan ruimer van 

opzet bijvoorbeeld voor verbetering van het kerkgebouw in- en extern, 

noodzakelijk schilderwerk;  

3. Gedeeltelijke financiering voor het uitzenden van tv-kerkdiensten *)  

4. Een bijdrage van de bekostiging voor de aanschaf van een (AED) Automatische 

Externe Defibrillator t.w. een draagbaar apparaat dat het hartritme kan 

hertstellen tot een maximaal bedrag van € 2.000,00. 

*)  Hiervoor zijn verzoeken binnen gekomen bij de Stichting.  

 

Liquidatie  

Per 31 december 2019 zal de Stichting over een vermogen beschikken van globaal  

€ 175.300. Een eventueel overblijvend kapitaal aan het eind van het liquidatieproces 

komt conform onze statuten artikel 17 lid 5 ten goede aan de Bond.  

 

Blijft over de Immateriële ondersteuning  

Een andere taak van onze Stichting is de immateriële ondersteuning. Daarbij moet u 

denken aan advisering van:  

Gezamenlijk inkopen van Energie,  

Checklist voor de kascontrolecommissie,  

Brandveiligheid en Ontruiming kerkgebouw,  

Inschrijven Kamer van Koophandel,  

ANBI-regeling  

Noodzakelijkheid van een Bhv’er.  

Deze taak wordt vooreerst overgenomen door het comité, die dit delegeert aan een 

deskundige uit de kring van de Bondsgemeenschap, die met het Bondsbureau de 

informatie en belang voor de gemeenten weegt en doorsluist.. St 76 draagt zorg voor de 

overdracht van waar de informatie te vinden is aan betreffenden. Bij de uitwerking van 

de taken voor het comité nieuwe stijl zal nader bekeken worden hoe de immateriële 

ondersteuning definitief het beste vorm gegeven kan worden.  

 

Voorstel: 

a. De Bondsgemeenten stemmen in met ontbinding en liquidatie van de Stichting 

1976 per 31 december 2019 zoals in bovenstaand voorstel is beschreven. 

b. De Bondsgemeenten stemmen in met het optreden van het huidige bestuur per 1 

januari 2020 als vereffenaar voor de duur dat dit noodzakelijk is. 
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7. Voorstel gastlidmaatschap voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema. 

 

Inleiding 

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit zeven gemeenten die in 

2004 niet meegingen in de fusie tot de Protestantse Kerk in Nederland en sindsdien een 

zelfstandig kerkgenootschap zijn. De Gereformeerde Kerk van Harkema was één van die 

zeven gemeenten. Binnen de voortgezette Gereformeerde Kerken is een proces gaande 

over samengaan/samenwerken met de andere Gereformeerde Kerken.  

 

Toelichting aanvraag 

Er zijn in het laatste jaar contacten ontstaan tussen de voortgezette Gereformeerde Kerk 

in Harkema en onze Vrije Evangelische Gemeente Burgum. Dit heeft geleid tot het 

bezoeken van elkaars diensten en tot hartelijke contacten over en weer tussen de 

kerkenraden. Geografisch zijn de voortgezette Kerk te Harkema en onze gemeente 

Burgum als buurgemeenten te beschouwen. Door de contacten is de belangstelling in 

Harkema ontstaan om zich verder te verdiepen in het Vrije Evangelische gedachtegoed 

en onze Bond. Zo is het verlangen ontstaan om de verdere samenwerking niet binnen de 

Gereformeerde Kerken te zoeken maar zich aan te sluiten bij onze Bond.  

Op 9 april van dit jaar is op de ledenvergadering in Harkema een voorstel van de 

kerkenraad tot aansluiting bij onze Bond van Vrije Evangelische Gemeenten behandeld. 

Een meerderheid van ruim 80% heeft het voorstel van de kerkenraad gesteund.  

Het comité heeft op 18 april 2019 het verzoek tot het verkrijgen van het lidmaatschap 

van onze Bond ontvangen. Hieronder is de aanvraag samengevat. 

 

Identiteit en omvang 

De Voortgezette Gereformeerde Kerken in Harkema wil als getrouwe leerlingen van onze 

Heer Jezus Christus het Woord belijden en verkondigen. Zijn gaan uit van de Heilige 

Schrift en erkennen deze als Gods woord, daarnaast onderschrijven zij de 

Belijdenisgeschriften. De gemeenten wil open zijn naar elkaar en de wereld en in de 

liturgische vormen aansprekend zijn. Kortom een warme gemeente die Christus volgt. 

De gemeente heeft ca. 400 belijdende leden en bijna evenveel doopleden. 

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de kerkenraad die bestaat uit 22 

leden. 

In de gemeenten zijn twee pastorale werkers werkzaam, één voor de ouderen en de 

middengroep en een jeugdwerker. 

Het financiële beheer en het beheer van de gebouwen is gedelegeerd aan een Commissie 

van Beheer. 

 

Advies comité en vervolg 

Over de aanvraag heeft naast het nodige schriftelijke en telefonische contact ook een 

ontmoeting en nadere kennismaking in Velp plaatsgevonden tussen het comité en de 

kerkenraad. Hierbij is de aanvraag verder behandeld en zijn over en weer de vragen die 

er leven besproken. Uiteraard gaat het nu over de aanvraag voor het gastlidmaatschap 

voor een periode van drie jaar met ingang van 1 januari 2020. Het comité kijkt met een 

positief gevoel terug op dit overleg en ondersteunt de aanvraag van de Voortgezette 

Kerk van Harkema van harte.  

De kerkenraad van Harkema zal tijdens onze jaarvergadering van de Bond een 

presentatie houden en de aanvraag nader toelichten voorafgaand aan de bespreking van 

het voorstel.  

Bovendien zal er in de tussenliggende periode de nodige info over onze Bond aan de 

leden van de gemeente in Harkema aangeboden worden. De leden zullen tijdens een 

vergadering begin oktober 2019 door de kerkenraad van Harkema en het comité de 

gelegenheid krijgen vragen ter verduidelijking te stellen om als gemeente zo transparant 

en eensgezind mogelijk dit proces te doorlopen.  

Het comité zal na een positief besluit van de Bondsvergadering zo spoedig mogelijk een 

begeleidingscommissie instellen om de kennismaking tijdens het drie jaar durende 

gastlidmaatschap te bevorderen. De commissie zal bestaan uit twee personen uit 
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bondsgemeenten, twee personen namens de gemeente Harkema en een lid van het 

comité.  

 

Voorstel 

De gemeenten wordt voorgesteld de aanvraag van de voortgezette Gereformeerde Kerk 

te Harkema voor het aangaan van het gastlidmaatschap zoals hierboven beschreven 

goed te keuren.  

 

 

 

 

NB agendapunt 8 

Aanvullende toelichting voor een andere wijze van bekostigen vergaderingen van 

de Bond vanaf 2020. 

 

Op voorstel van een van de Bondsgemeenten heeft het comité (commissie f/o) nagedacht 

over besparingen in administratie bij u als ook bij ons.  

 

Tot op heden stuurden we achteraf een factuur voor deelname aan de Bondsvergadering. 

Vanaf 2020 zullen we deze kosten niet meer per vergadering factureren (bij ons alleen al 

een aanzienlijke besparing in arbeid), maar vanuit de Bondsbijdrage bekostigen.  

 

Dit betekent, dat u dus ingaande 2020 geen factuur meer krijgt, maar de Bondsbijdrage 

fractioneel stijgt. In de begroting voor 2020 is geen bedrag hiervoor opgenomen, maar 

gezien het totaal van deelnemende gemeenten is de verwachting dat er nauwelijks 

overschrijding zal plaats hebben. Mocht die er zijn, dan wordt dit met het Egalisatiefonds 

verrekend. 

 

Uw totale bijdrage in de kosten blijft dus vrijwel gelijk, maar wordt op andere wijze 

verrekend.   

 


