Vragen en reacties op de
AGENDA en informatie
van de NAJAARSVERGADERING van de BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE
GEMEENTEN IN NEDERLAND op 9 november 2019

Zusters en broeders,
Op de navolgende pagina’s treft u ter kennisname en behandeling op de Najaarsvergadering van de Bond van 9 november a.s. de vragen en reacties van de gemeenten
Beverwijk, Heerde en deelorganisatie Seminarium.
Een en ander is per agendapunt gecategoriseerd.
Hedenochtend is ook het accountantsrapport van het bestuur van het seminarium
aangeleverd. Het is te vinden op de website van de Bond en zal ter inzage beschikbaar
zijn op de vergadering.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
Dit document wordt zoveel mogelijk per email verzonden en staat op het besloten deel
van de website (toegankelijk gemaakt voor secretariaten).
Gemeenten krijgen ook één exemplaar per post en op aanvraag (hbeem@bondveg.nl) zal
dit document op de Najaarsvergadering voor u op papier beschikbaar zijn.
Met een vriendelijke groet namens het comité,

Jan Koornberg
secretaris

VELP, 29 oktober 2019

Punt 1 b. Verslag van de Bondsvergadering van 11 mei 2019
Beverwijk
Op pagina 12 is de reactie van Beverwijk weergegeven. Wij zijn in de veronderstelling
dat onze reactie een iets andere strekking had. Eerst een beleidsadviseur betrekken bij
het comité, en daarna met de begeleidingsgroep nieuwe comitéleden zoeken met de
juiste kwaliteiten.
Seminarium
Na het lezen van de notulen van de Bondsvergadering van mei 2019 stellen we, als
bestuur van het seminarium vast, dat de essentie van ons verhaal, en dan vooral de
grote zorg over de o.i. fundamentele verschuiving in de taakstelling van het comité (m.n.
het verdwijnen van het geestelijk opzicht) in de notulen niet voldoende duidelijk
genoemd wordt.
Wij willen het comité dan ook met klem vragen om zowel de tekst van de V.E.G.
Franeker, (de opmerking bij, “Agendapunt 7: Aanzet taakomschrijving comité nieuwe
stijl”, uit de Aanvullende stukken en reacties en amendementen op de AGENDA en
informatie van de VOORJAARSVERGADERING van de BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE
GEMEENTEN IN NEDERLAND op 11 mei 2019) ook de tekst van het Seminarium
betreffende dit onderwerp volledig in de notulen op te nemen.
Wij zijn van mening dat deze inbreng de lezer van de notulen eenvoudig kan ontgaan,
omdat er “slechts” naar verwezen wordt en daardoor mogelijk onvoldoende wordt
meegenomen in de vervolg gesprekken.
Reactie comité
“Het Seminarium spreekt haar zorg uit over de ‘uitgeklede’ minder fundamentele taak
van het comité, waarbij het comité geen ‘geestelijke’ verantwoordelijkheid meer zou
dragen. Zij is bezorgd, dat dit zou kunnen leiden tot willekeur of (rechts) ongelijkheid en
ongebreidelde vrijheden en onafhankelijkheden. Indien de Bond een comité heeft dat
geen bevoegdheden meer heeft t.a.v. geestelijke componenten: inhoudelijk / zoals
identiteit en of ambtelijk, we vroeg of laat een groot gebrek zien van onze Bond als
zelfstandige met anderen verbonden, congregationalistiche georiënteerde
geloofsgemeenschap. Geestelijk opzicht is een van de kerntaken die het comité met
vallen en opstaan sinds 1881 heeft proberen waar te maken. Graag ziet het seminarium
dit t.a.v. beroepen en benoemen, preekconsenten en de rol van consulenten
meegenomen worden in vervolggesprekken rond ‘taakstelling comité’.”
Vervolg Seminarium
Daarnaast zouden wij de suggestie willen doen om voor toekomstige BV’s alle
schriftelijke reacties, eerder ingestuurd of ter vergadering ingediend, integraal als bijlage
toe te voegen aan de notulen.
Reactie comité
Het comité is van mening dat het volledig integraal opnemen van uitgesproken teksten
niet past in de koers, waarbij we elkaar niet overmatig willen belasten.
Een verslag geeft bij integrale opname van gesproken teksten geen evenredige weergave
als de ene reactie integraal en andere reacties samengevat worden.
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Punt 6. Voorstel tot liquidatie van Stichting 76:
Beverwijk:
Uit het voorstel maken wij op dat € 175.300 ten goede komt aan de Bondsgemeenschap.
Daarnaast maken wij op dat er subsidieregelingen zijn die onvoldoende aansluiten bij de
actuele gangbare praktijk in Bondsgemeentes. Het is goed dat de financiële middelen
binnen de Bondsgemeenschap blijven. Maar wij zouden graag zien dat er een proces op
gang komt dat deze middelen dienstbaar ingezet kunnen gaan worden naar de
aangesloten gemeentes.
Heerde:
Ten aanzien van het voorstel tot liquidatie Stichting 76 willen wij het volgende opmerken.
Heerde kan in principe instemmen met het ontbinden en liquideren van de Stichting 76
en met het optreden van het bestuur als vereffenaar zoals verwoord in de agenda, maar
heeft wel een vraag:
- Onder Liquidatie staat "Een eventueel overblijvend kapitaal aan het eind van het
liquidatieproces komt conform onze staturen art 17 lid 5 ten goede aan de Bond,"
Onze vraag is of het overblijvende bedrag dan daarna nog gelabeld blijft als materiële
ondersteuning voor gemeenten? Heerde vindt het belangrijk dat dit wel zal gebeuren.
Reactie comité
Het is zeer de vraag of er een bedrag van 175.300,-- zal overblijven. De Stichting ‘76
nodigt in het voorstel de gemeenten en deelorganisaties uit tot eind 2019 aanvragen in
te dienen zodat zij de belangen van alle betrokkenen nog ruimhartig kan dienen en
noemt voorbeelden voor extra ondersteuning. Na honorering zal dit in mindering worden
gebracht op voornoemd kapitaal.
Het Comité kan zich verder vinden in het voorstel van Heerde en zal de vraag van
Beverwijk daarbij betrekken zodra na de afhandeling van de aanvragen in 2020 bij de
liquidatie duidelijk is hoeveel geld er uiteindelijk overgedragen wordt.
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Punt 7. Voorstel tot gastlidmaatschap voortgezette Gereformeerde Kerk
Harkema:
Beverwijk
Wij vragen uw aandacht voor twee punten.
1: bespreken van het voorstel
Wij krijgen de indruk dat de kerkenraad van de gemeente uit Harkema de aanvraag eerst
toelicht, waarna wij als Bondsgemeentes in het bijzijn van de gemeente Harkema het
voorstel gaan bespreken en dat het in stemming wordt gebracht.
Wij menen dat er gelegenheid moet zijn om vrij te kunnen spreken en goed te kunnen
luisteren naar elkaar. Het lijkt ons daarom gepast als de gemeente Harkema na hun
presentatie de vergadering verlaat zodat de bondsgemeentes ruimte hebben om in
overleg te gaan.
2: Stemmen over het voorstel
Het stemmen over het voorstel zien wij graag buiten de vergadering van 9 november
zodat nieuwe informatie en inzichten kunnen meegenomen worden bij het stemmen.
Stemmen kan wat ons betreft schriftelijk plaatsvinden zodat elke gemeente zorgvuldig
een standpunt kan innemen na de toelichting en de bespreking die plaatsvindt.
N.B: Wij realiseren ons dat eerder voor de gemeente Nunspeet een voorstel voor
gastlidmaatschap is behandeld. De gemeente Nunspeet is in onze beleving een gemeente
die al langere tijd onder de hoede van de gemeente Elburg een proces is doorgegaan,
voordat het voorstel op de Bondsvergadering aan de orde kwam. De gemeente in
Harkema heeft een van oorsprong andere kerkelijke signatuur en is voor ons onbekend.
Wij menen daarom dat de route voor de gemeente Harkema anders doorlopen mag
worden.
Reactie comité
1. Het comité heeft met de gemeente Harkema afgesproken dat zij de zaal na hun
toelichting zullen verlaten. De gemeenten krijgen vervolgens de gelegenheid
onderling van gedachten te wisselen.
Dit komt tot zover overeen met de wens van Beverwijk.
2. Echter het comité is wel van plan het voorstel (zonder aanwezigheid van de
gemeente Harkema) in stemming te brengen. Immers er wordt niet besloten over
een definitief lidmaatschap, het gaat om een tijdelijk gastlidmaatschap wat
bedoeld is als kennismaking. Pas na twee jaar kan een definitief lidmaatschap
worden aangevraagd en in behandeling genomen worden.
Daarna zullen de vertegenwoordigers van Harkema gevraagd worden weer deel te
nemen aan de vergadering en zal hen de uitslag van de stemming bekend
gemaakt worden.
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