
Voor u ligt de bundel met 

- het verslag van de najaarsvergadering van de Bond van 9 november jl.  

- en de jaarverslagen van comité en deelorganisaties over 2019 van de 

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland 

 

 

LS 

De voorjaarsvergadering van 16 mei a.s. is door de maatregelen om de verspreiding van 

het Coronavirus tegen te gaan afgelast, bovendien ligt uw aandacht nu bij de essentiële 

zorg voor elkaar en het gaande houden van de eredienst in welke vorm dan ook. Echter, 

juist omdat deze situatie in ieder geval tot 1 juni voortduurt, zoeken we een weg om ook 

het Bondswerk voortgang te laten hebben. Om die reden stelt het comité voor dat het 

vaststellen van een (jaar)verslag of het instemmen met een kandidaat voor het bestuur 

van de Stichting RP en een uitgave vanuit fonds Nuis voor een speciaal project schriftelijk 

te doen. Immers de ervaring leert, dat dit soort zaken vaak weinig overleg vragen en u 

krijgt het als gemeente ook digitaal, waarmee het doorsturen en per email of anders 

digitaal bespreken vergemakkelijkt is.   

 

Ontmoeting en inspiratie 

Ontmoeten, samen vieren en geïnspireerd worden door elkaar, zullen we op een later 

tijdstip weer oppakken. De bedoeling op 16 mei was dat, geïnspireerd door het thema ‘In 

vrijheid verbonden’, de beleidsadviseur dhr. Leo van Hoorn in samenwerking met de 

regiocoaches mw. Janneke Doornebal en mw. Jonne Knevel u mee zouden nemen in het 

vernieuwingstraject dat gestart is op gebied van beleid en regionale aandacht. 

 

Momenteel zijn we nog zoekende naar alternatieven en hoe dit verder met u te 

bespreken/behandelen. Informatie zal volgen.  

 

Indeling bundel en aanpak van uw reacties 

Vanaf de volgende pagina leest u het verslag van de vergadering van 9 november jl. (p.3) 

gevolgd door de jaarverslagen van het comité en deelorganisaties. Per gemeente krijgt u 

een formulier, waarop u uw instemming met het verslag, de jaarverslagen, een kandidaat 

voor het bestuur van de Stichting RP en een technisch voorstel voor een besteding vanuit 

fonds Nuis kenbaar kunt maken. Graag zien we dat uiterlijk 15 mei op het bureau terug, 

waarna het de bedoeling is het verslag op 1 juni vast te stellen. Op het formulier is ook 

ruimte voor vragen of opmerkingen. Het eindverslag van de werkgroep BV nieuwe stijl met 

het voorstel voor aanpassingen, vraagt meer bespreking en schuift door naar het najaar.  

 

Tenslotte: 2021 – Bond 140 jaar 

Volgend jaar bestaat de Bond 140 jaar. Het comité wil dat niet ongemerkt voorbij laten 

gaan en nodigt u uit om ideeën aan te leveren voor een jaarthema, waarbij het de 

bedoeling is dat dit thema een inspiratiebron is voor de gehele bondsgemeenschap en er 

een gezamenlijke actie aan verbinden kan worden. 

 

Heeft u een idee? Lever het aan voor oktober 2020 via mail bij de bureausecretaris 

hbeem@bondveg.nl. 

 

Met een vriendelijke groet namens het comité, 

 
Gosse Ytsma 

secretaris          Velp, 1 april 2020 
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VASTSTELLING VAN HET VERSLAG 

van de najaarsvergadering van de Bond van 9 november 2019  

 

Openingsdienst 

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

Wemeldinge en hun voorganger ds. J.A. van den Ende. 

 

Welkom 

Vervolgens heet dhr. H. Jager iedereen welkom, met een speciaal welkom voor de 

kerkenraad van de VGKN Harkema. 

Afgevaardigde van de PKN mw. Galjaard moet zich verontschuldigen, ook de gemeenten 

Bath en Veendam zijn afwezig. 

 

Vrijheid 75 jaar 

Dhr. Jan van Kooten, directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei, houdt een lezing over “75 

jaar vrijheid” en de rol van Nationaal Comité 4 en 5 mei, maar vooral ook de rol die 

kerkelijke gemeenten kunnen spelen, bij de herdenkingen en vieringen.  

 

Kampus 

Jonne Knevel geeft een impressie in woord en beeld van Kampus 2019 en doet een 

vooraankondiging en uitnodiging voor Kampus 2020. 

 

1   Algemeen 

Dagvoorzitters zijn de heren Hospes en Postma. 

 

a Opnemen van de presentielijst  

Afwezig met kennisgeving zijn de gemeenten Bath en Veendam.  

Het Comité en alle deelorganisaties zijn vertegenwoordigd. 

Vandaag zijn 54 van de totaal 56 stemmen uit te brengen. Het quorum om te 

stemmen over de opheffing van St. ’76 is aanwezig.  

De opbrengst van de collecte in de openingsdienst is € 258,61. 

 

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

van 11 mei jl. (vanaf ●●pag.5) 

De aanvullingen van Beverwijk en de samenvattende tekst van het comité in reactie 

op het Seminarium worden opgenomen in de notulen. 

 Seminarium reageert op de reactie van het comité op het voorstel om fundamentele 

bijdragen te publiceren bij het verslag van een vergadering. Het comité meent dit 

niet te moeten doen. Het Seminarium meent dat de reactie van het comité een 

citaat is van het Seminarium dat niet correct gebruikt is. Men vraagt zich af wat er 

met fundamentele inzichten wordt gedaan en of men nog meetelt? 

 Franeker is ook verbaasd dat het fundamentele besluit niet genoemd is in de 

verslaglegging en sluit zich bij de reactie van het Seminarium aan. 

 Het comité neemt deze boodschap mee, het verslag wordt vastgesteld. 

 

c Verkiezing van comité of bestuursleden 

 Er waren 56 stemmen uit te brengen voor de verkiezing van het comité, er zijn 46 

stemmen uitgebracht. 

 Comité - Mw. M. Pronk, 44 stemmen voor, 2 blanco, geen tegen. 

 Start 1e termijn 01/01/2020, alhoewel zij pas vanaf maart echt mee zal draaien, 

vanwege een studiebelasting tot die tijd. 

 Seminarium - Dhr. Steenhuis, penningmeester, is bereid om een 2e termijn aan te 

gaan. Dit bericht is te laat ontvangen om op het stembiljet vermeld te kunnen 

worden maar er wordt in de vergadering met applaus ingestemd. 

 Ons Orgaan - Ds. V.d. Wetering is aftredend, ds. Van Houten is echter tussentijds 

afgetreden, ds. V.d. Wetering is bereid gevonden om nog een jaar te verlengen. De 

vergadering is akkoord met deze wijziging in het rooster van aftreden.  
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2 Gemeentenieuws 

- Dordrecht houdt haar diensten in het kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente 

en heeft op 13 oktober jl. afscheid genomen van ds. W. Verdonk aan wie emeritaat 

is verleend. Per 12-01-2020 wordt ds. Kuperus van de Doopsgezinde gemeente 

door de VEG Dordrecht aangenomen als voorganger. De gemeente dankt ds. Van 

den Berg-Strijker voor zijn inspanningen voor de gemeente. 

- Nunspeet heeft het eerste jaar als zelfstandige gemeente achter de rug, er is 

groei, met veel gezinnen en jeugd. De gemeente ontwikkelt zich richting haar eigen 

identiteit als gemeente waarin de Heilige Geest kan werken. 

Persoonlijk geeft dhr. V.d. Berg (lid van VEG Nunspeet) aan dat hij zijn associate 

degree godsdienst en pastoraal werk en ook de oriëntatiecursus van de Bond heeft 

afgerond en graag binnen de VEG zijn steentje wil bijdragen. 

-Burgum is een vast dienstverband met mw. F. Wesseling aangegaan en kijkt terug 

op een fijn kerkenraadsconvent met de Friese gemeenten waaronder de gemeente 

Harkema. 

-Kampen deelt mee dat ds. V.d. Velde volgend jaar met emeritaat zal gaan, ook br. 

Reitsma zal eind 2020 stoppen met ouderenpastoraat. Hiermee zal er 0,6 fte 

opnieuw ingevuld moeten gaan worden. 

-Elburg heeft een nieuwe voorganger, dhr. D. Muurling stelt zich voor. 

-Enschede houdt 31 december op te bestaan na een zorgvuldig opheffingsproces. 

Hun ervaringen hiermee stellen ze indien nodig beschikbaar. 

De gemeente Zwolle heeft groot onderhoud aan het dak van haar kerkgebouw 

nodig, Enschede schenkt een deel van haar overblijvende gelden, te weten 

€31.000,- voor dit doel.  

   

3  Jaarverslagen 

a.  Financieel jaarverslag Seminarium    

Dit was ten tijde van de Voorjaarsvergadering nog niet beschikbaar waardoor er 

nog geen gelegenheid is geweest om hierop te reageren. Inmiddels is het 

jaarverslag 2018 gereed (vanaf ●● pag. 13) en is er in de vergadering gelegenheid 

voor reacties. Deze zijn er niet. 

 

b. Officiële vaststelling van de financiële jaarverslagen van de Bond, SZD, 

Seminarium, Ons Orgaan, Stichting RP en Stichting 1976 (vanaf ●● pag. 17) 

 

 Alle bovengenoemde jaarverslagen worden vastgesteld en de penningmeesters 

gedechargeerd. 

 

4 Mededelingen 

-Seminarium 

- verwijst naar het transitieverhaal dat ze geschreven heeft voor het 

decembernummer van Ons Orgaan. 

- “Weggaan en toch blijven” is een brochure met daarin de teksten en verwerking 

van het symposium van mei 2018 en een bespreking van de bibliografie van ds. 

Louwerse en wordt aangeboden aan alle gemeenten en deelorganisaties. 

-Ds. J. Lissenberg was predikant van de VEG Dordrecht tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Over hem is een boek verschenen: “Geloven is drijven boven 1000 

vademen diep”. 

 

-Ons Orgaan is een aantal jaar geleden teruggebracht van 11 edities naar een 4 

maal per jaar verschijnend magazine met heel veel kwaliteit binnen de redactie. 

Er worden 2 nieuwe redactieleden gezocht, één met kennis van het kerkelijk 

terrein en één taalvaardig persoon om te redigeren en eenheid van taal te 

scheppen. Zonder deze nieuwe aanwas zal Ons Orgaan ophouden in de huidige 

vorm te bestaan dus graag namen aandragen. Ook wordt gevraagd naar ideeën 

voor thema’s. 
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-Comité heeft een beleidsadviseur aangesteld: Dhr. Leo van Hoorn. Voor de 

functie van gemeente/regiocoach zijn de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd, er 

volgt nog een tweede ronde. 

Daarnaast wordt gesproken over de mogelijkheden om voor vrijwillige leiders van 

kwetsbare groepen gratis een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Na 

eenmalig registreren à € 40,- kunnen gedurende 5 jaar gratis VOG’s aangevraagd 

worden. Het comité heeft een handleiding gemaakt betreffende de regels hierover 

en preventiebeleid opgesteld dat gebruikt kan worden als overkoepeling of bron 

om eigen preventiebeleid op te stellen. Preventiebeleid is een vereiste om voor 

deze regeling in aanmerking te komen. 

 

5 Verantwoording opheffing van de VEG Den Haag (●● pag.20) 

 Den Haag legt naast het geschrevene nog een verklaring af, waarna het Comité de 

gemeente Den Haag bedankt, in dankbaarheid voor de 95 jaar dat het evangelie 

door de gemeente gebracht mocht worden. 

 

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

 Beverwijk en Heerde vinden het antwoord van het comité op hun reacties, zie 

aanvulling van 29 oktober, voldoende.  

  

 Het voorstel tot liquidatie van Stichting 1976 wordt met algemene stemmen 

aanvaard. 

  

 Dhr. V.d. Burg (voorzitter St 76) bedankt de vergadering voor het in hen gestelde 

vertrouwen gedurende de afgelopen 40 jaar en voor het vertrouwen dat men de 

afhandeling in goede banen zal leiden. 

 

7 Voorstel gastlidmaatschap “voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema 

(vanaf ●● pag. 23) 

 De reactie van het comité op het voorstel van Beverwijk, zie aanvullingen d.d.29 

oktober, is voor Beverwijk voldoende. 

 De gemeente Harkema stelt zich voor in een korte presentatie, het volgende 

verbindt hen met de VEG: 

 -autonomie bij de VEG 

 -Woord van God, Jezus is Heer en Meester  

 -over grenzen zien 

 -uitdaging; op zoek naar nieuwe wegen 

 -te weinig kader binnen Harkema om zelfstandige gemeente te blijven 

 

 In een vragenronde worden de volgende vragen aan Harkema gesteld: 

 Elburg Maranatha en Israël zijn belangrijk voor de VEG, hoe is dit in Harkema? Zij 

omarmt Israël als het beloofde land. 

 Franeker Realiseert Harkema zich dat de Bond bewust niet heeft gekozen voor 

belijdenisgeschriften? Dit is goed besproken, ook binnen de gemeente, ze belijdt 

dat de bijbel het enige door mensen geschreven boek is dat geïnspireerd is door de 

3-enige God. Alle verdere geschriften zijn goede geschriften, geïnspireerd op de 

bijbel. 

 Zijn VEG voorgangers welkom in Harkema? Deze zijn heel welkom! 

 Kan Harkema zich vinden in de huidige associatieovereenkomst met de PKN? Ook 

Harkema had al een associatieovereenkomst met de PKN. 

 Hoe staat Harkema tegenover het lidmaatschap van de Bond van de Raad van 

Kerken? Zij stemmen in met het lidmaatschap, maar hebben zich er ook nog niet in 

verdiept. 

 Nijverdal Hoeveel leden telt Harkema? Harkema telt zo’n 400 belijdende leden, 250 

doopleden en ook nog administratieve leden, alles bij elkaar geteld zo’n 750-800 

leden. 
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 Bespreekronde waarbij de leden vanuit de gemeente Harkema niet aanwezig zijn: 

 Een aanwezige staat achter de vragen van Franeker, deze persoon las eens in een 

VEG dienst de apostolische geloofsbelijdenis en kreeg een woedende doopsgezinde 

reactie op deze vastgelegde geloofsbelijdenis. Harkema leeft naar de schrift en 

respecteert de 3 formulieren van Enigheid als funderend belang. Dit kan samen met 

de Bond maar is wel spannend. 

 Een ander heeft diep respect voor de zorgvuldigheid van Harkema en ondersteunt 

de aanvraag. 

 Een emeritus predikant had een akelig gevoel bij een eerder proces dat naderhand 

nadelig uitgepakt is, maar heeft nu een goed gevoel. 

 Vervolgens merkt iemand op dat God niet naar gereformeerd, hervormd of artikel 

31 zijn vraagt, maar alleen naar het christen zijn. 

 Een andere emeritus predikant vraagt zich af hoe de omgang met de 

belijdenisgeschriften is, dit stond nogal strak in het begin van hun presentatie, heel 

anders dan bij ons hoewel in dezelfde periode als de VEG gevormd. Ook gaat hij in 

op de door Harkema gemaakte opmerking hoe tegen de bijbel aangekeken wordt. 

Hoe staat dit in relatie met ons gedachtengoed waarin de bijbel leidraad, richtsnoer 

is? 

 Harkema is in 2014 niet meegegaan in de PKN, in de Gereformeerde traditie moet 

dat pijnlijk zijn, wat doet dit met je? Er werd ook gezegd dat het overgrote deel van 

de gemeente zich aan wil sluiten bij de Bond, maar dit betekent ook dat een deel 

van de gemeente dit dus niet wil. Dat brengt ook weer verdriet met zich mee in de 

gemeente Harkema. 

 Tot slot spreekt Harkema over een tweejarig verkennend gastlidmaatschap en in de 

stukken gaat het over drie jaar? Het comité verduidelijkt dat voor de verkenning 

een periode van 2 jaar staat, in het 3e jaar zal worden nagedacht over wel of niet 

aanvragen van lidmaatschap dus de totale procedure duurt 3 jaar.  

 Een gemeente geeft aan dat het vanzelfsprekend een warm gevoel geeft als een 

gemeente zich aan wil sluiten na al die jaren van afhaken of opheffen van 

gemeenten. Maar er is twijfel over Harkema dus het is heel goed dat het om 

gastlidmaatschap gaat en Harkema zelf 3 jaar de tijd heeft om te kijken of ze 

gelukkig is binnen de Bond. De spreker schrok erg van hun uitspraak dat de bijbel 

een richtsnoer is van kaft tot kaft, dat wordt niet veel meer gezegd binnen onze 

gemeenten. 

 Er wordt gevraagd hoe het traject eruit ziet? Dit staat kort in de stukken, een 

begeleidingscommissie leeft de komende jaren met de gemeente mee. Harkema 

mag aan alles deelnemen, ook aan de Bondsvergaderingen waar ze ook het woord 

mag voeren maar heeft geen stemrecht. 

 Na afloop zal eerst Harkema beslissen of ze lid wil worden, waarna het comité 

navraag zal doen bij de begeleidingscommissie. Vervolgens zal er een nieuw 

voorstel voor de Bondsvergadering gedaan worden. 

 De begeleidingscommissie komt regelmatig bij elkaar als klankbord maar ook 

adviserend als VEG hoe de gang van zaken binnen een VEG is en begeleidend in het 

veranderingsproces. 

 Harkema is duidelijk, helder en misschien ongenuanceerd binnen deze duidelijke 

presentatie. In de begeleidingscommissie zitten 2 gemeenteleden uit 2 omliggende 

gemeenten en een comitélid. 

 Vooral de oriëntatie cursus bij het Seminarium wordt aanbevolen als leerschool. 

 Een predikant reageert op het noemen van het autonoom zijn door Harkema en 

nuanceert het als autonomie in verbondenheid binnen de Bond. Er wordt wel 

verbonden aan een Bond. 

 Op het kerkenradenconvent waarbij Harkema ook aanwezig was, noemde zij het 

mooi hoe de gemeenten verbonden met elkaar zijn. 

 

 Na even te hebben gezoemd wordt er gestemd door middel van handopsteking met 

als uitslag: 0 tegen, 1 onthouding, met overgrote meerderheid wordt het voorstel 

aangenomen. 
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 De afvaardiging van Harkema komt de vergadering weer binnen en wordt door dhr. 

Jager van harte welkom geheten als gastlid. 

 

8 Toelichting, bespreking en vaststelling begrotingen 2020 

 SZD staat ook voor Samen Zending Doen, in de begroting 2020 zijn voornamelijk 

langlopende projecten terug te vinden en de missionair toeruster om missionaire 

projecten van gemeenten te ondersteunen. 

 Seminarium zal met een paar theologen de theologische internationale conferentie 

(van de IFFEC) in Chicago bezoeken. Verder staat er nog nieuw boekmateriaal op 

stapel, het werk van ds. Nijkamp. Er is een AIO voor 4 jaar aangesteld, het thema 

van onderzoek heeft betrekking op kleine gemeenten, hun spiritualiteit en de 

wisselwerking met maatschappelijke, theologische, filosofische ontwikkelingen in de 

20e en 21e eeuw. De AIO is niet de verantwoordelijkheid van Bond of Seminarium, 

de laatste levert wel de copromotor en 50 % van de financiering. De PThU is 

verantwoordelijk en levert twee promotoren. Daarnaast ronden twee cursisten de 

oriëntatie cursus voorjaar 2020 af. Volgend jaar start er een leesopdracht van een 

doopsgezinde predikant die in een VEG aan de slag gaat. Op dit moment is er een 

veelheid aan niet erkende werkers werkzaam, meld je bij het comité aan voor de 

cursus is de oproep van het Seminarium. Tot slot: docenten kunnen gevraagd 

worden voor een toerustingsavond!  

 RP laat een aantal taken zoveel mogelijk door derden uitvoeren en houdt zelf de 

regie en controle. Ds. Spee geeft aan waar de taken uitbesteed zijn en RP hoopt in 

2020 ook weer op deze manier dienstbaar te zijn aan de predikanten. 

 Comité wil er ook zijn voor de gemeenten en doet een dringende oproep voor 

nieuwe comitéleden. Er wordt, met grote waardering, afscheid genomen van 

secretaris Jan Koornberg. 

 De nieuwe functiebeschrijving, werkwijze van het comité wordt steeds meer 

toegespitst op de tegenwoordige tijd. 

 

 In de algemene gespreksronde worden geen reacties gegeven, waarna de 

begrotingen vastgesteld kunnen worden: 

 -Comité, de begroting wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 -SZD, de begroting wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 -Seminarium, de begroting wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 -Ons Orgaan, de begroting wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 - St. RP, de begroting wordt met algemene stemmen aanvaard.   

 

9 Rondvraag 

 Ons Orgaan het voortbestaan van Ons Orgaan is spannend, zoals eerder in de 

vergadering aangegeven. Het thema van het komende nummer is: 75 jaar vrijheid. 

Hierna zijn er nog 3 thema’s voor 2020 nodig, er wordt opgeroepen tot input vanuit 

de gemeenten. 

 Commissie preekconsenten hanteert voorlopig de oude manier van werken, de 

positie is nog niet geheel helder. 

 Yerseke vraagt of het mogelijk is de datum van de najaarsvergadering te verzetten 

naar de derde zaterdag van november, nu valt het samen met de open dag van 

Open Doors.  

 

10  Overdracht en sluiting 

 Dhr. Ytsma sluit de vergadering af met dank aan de dagvoorzitters en gemeenten 

en een dankgebed.  

 Verslag: Connie Maas- Wesdorp  

  

 Bureausecretaris: J.E. Beem - Roosch 

  

 Dagvoorzitters: Werner Postma en Jelle Hospes 

 Schriftelijk vast te stellen op 1 juni 2020 
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JAARVERSLAGEN COMITÉ EN DEELORGANISATIES OVER 2019 

 

Jaarverslag algemeen 

• Rondgang door de gemeenten (dit is per email verspreid, opdat u het 

gemakkelijk met uw gemeente leden kunt delen) 

 

• Jaarverslag van het comité  

 

Algemeen 

Het comité functioneert in de Bond als een dagelijks bestuur. Alle zaken die de 

Bondsgemeenschap aangaan komen langs en van de vergaderingen van de 

deelorganisaties zijn verslagen. Het is de taak van het comité om de voor- en 

najaarsvergadering van de Bond voor te bereiden, de genomen besluiten af te handelen, 

contacten met gemeenten en de beroepsgroep te onderhouden. De algemene 

representatie van de Bond binnen en buiten de Bond ligt ook bij het comité.  

 

Het comité bestaat in 2019 uit Harm Jager, Jan Koornberg (secretaris) en Gosse Ytsma. 

Werner Postma is technisch voorzitter, geen lid van het comité. Voor het einde van het 

jaar is er de noodzaak vanwege de rechtspersoonlijkheid van de Bond in ieder geval voor 

2020 de taken van voorzitter en secretaris vast te stellen en krijgen de zittende 

comitéleden Harm Jager en Gosse Ytsma deze taken toegewezen. Het aantal comitéleden 

voldoet niet aan de bondsreglementen en op verzoek van het comité in 2018 hebben de 

bondsgemeenten aan het comité dispensatie verleend om met deze bezetting door te 

functioneren. Het comité vergadert 8 keer in het verslagjaar, waaronder een extra 

vergadering omdat er over de beleidsadviseur besluiten moeten worden genomen. 

Enkele keren zijn er gasten of besturen van deelorganisaties in de vergadering aanwezig 

voor nader overleg. Vanaf augustus is mevrouw Spee voor een half jaar als adviseur 

aanwezig. Het comité publiceert samenvattingen van het besprokene via de website en 

stuurt deze per email rond.  

 

De heer Jan Koornberg is tijdelijk contactpersoon voor de financiële commissie in 

verband met de vacature van het penningmeesterschap. 

Het comité wordt ondersteund in de uitvoerende taak door 4 commissies, waarbij in de 

commissie gemeentezaken Job Sloof en Ties Prins van buiten het comité toegevoegd zijn 

en Ben van Petersen, de administrateur van de Bond en Gerrit van der Kolk in de 

commissie financiën en organisatie. Dick Durieux is een van de leden van de commissie 

predikanten en gemeentelijk werkers geworden. Onder de commissies vallen vervolgens 

ook diverse werkgroepen die deeltaken uitvoeren.  

 

Het comité wordt bijgestaan door Hanneke Beem-Roosch (bureausecretaris) en door 

Franciska Sein-Heys (administratie) die het bondsbureau bemensen.  

 

Jaarthema 

Het jaarthema 2019 is ‘Bond in beweging’. In de jaarbrief lezen we, dat we moeten 

nadenken over de toekomst en wat we volgende generaties mee willen geven. We willen 

graag dat de kernwaarden van het gedachtegoed van de Vrije Evangelische Gemeenten 

en de Bond ook in de toekomst nog staat als een huis. Een Bond, een gemeente, of een 

geloof dat niet meebeweegt in de tijd zal verloren gaan. Op diverse plekken en in 

variaties komt het thema gedurende het jaar terug.  

 

Bondsvergaderingen  

De werkgroep bondsvergaderingen nieuwe stijl, heeft voor beweging gezorgd in het 

voortraject en voor meer intensieve besprekingen op de vergaderingen zelf. Nog niet 

alles gaat goed en daarom doet de werkgroep naar aanleiding van een evaluatie het 

voorstel de pilot met aanpassingen te verlengen. Er wordt minder schriftelijk behandeld, 

maar meer met elkaar besproken. Dit maakt de vergaderingen levendiger. Ook het 

inhoudelijke deel in de ochtenden oogst veel waardering en wordt gecontinueerd, maar 
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termijnen zijn vaak te kort en dat gaat ten koste van de zorgvuldigheid. De twee 

gelijkwaardige vergaderingen in voor- en najaar met elk een eigen karakter van terug- 

en vooruitkijken bevallen goed. 

In maart zijn er regiobijeenkomsten ter voorbereiding van de voorstellen rond 

professionele ondersteuning, vanuit het traject ‘Betrokkenheid en bestuur’. Belangrijke 

punten zijn, versterken van de regio’s, samenstelling en taakstelling comité. In diverse 

werkgroepen zijn korte onderzoeken gedaan naar wat er speelt en suggesties worden 

besproken.  

 

Voorjaarsvergadering 

Op 11 mei is de voorjaarsvergadering van de Bond. Het is een goed gevulde waardevolle 

dag, goed georganiseerd door het bondsbureau en de gastgemeente Bussum. De 

openingsdienst geeft een mooie samenwerking weer tussen de VEG Amsterdam en de 

Ned. Geref. Kerk (NGK) waarmee zij verder zal gaan na de zomer. Aansluitend spreekt 

dr. Klaas Spronk n.a.v. het thema ‘Bijbel in beweging’. Hij pleit voor contextuele lezing 

van de Bijbel. Indien goed gebruikt, brengt de Bijbel je in beweging!  

Op de vergadering is veel inbreng. Een en ander vraagt flexibiliteit en souplesse van de 

dagvoorzitters. Na een overlegtraject van enkele jaren wordt er na verdere uitleg, 

discussie en behandeling van amendementen besloten tot de aanstelling van een 

gemeente-regiocoach en een beleidsadviseur. Dankbaarheid en lof is er voor het ex-3tal 

en de mensen van de diverse werkgroepen. Meteen na de voorjaarsvergadering zijn de 

begeleidingsgroepen gevormd. Die voor de gemeente-regiocoach bestaat uit Gosse 

Ytsma, Anja Smits, Karin de Haan en Jan Kees Karelse en die voor de beleidsadviseur 

bestaat uit Dineke Spee, Gerrit van der Kolk en Rufus van der Zwan.  

 

Najaarsvergadering 

Op 9 november is de najaarsvergadering van de Bond. De sfeer is ontspannen en 

gemeenten nemen open en kritisch deel aan het gesprek. De gemeente Wemeldinge 

verzorgt een fijne dienst met een inkijkje in de wijze waarop ze lokaal de eredienst vorm 

geven en social media gebruiken om kerkgang te stimuleren. 

De inleiding van Jan van Kooten, directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei 

behandelt de activiteiten en mogelijkheden om als gemeente aandacht te geven in 

vieringen of lokale gebeurtenissen rond het thema 75 jaar vrijheid. Zo vertelt hij over 

een lichtmonument, dat door het gehele land te zien zal zijn, of vrijheidsmaaltijden, die 

zeer lokaal georganiseerd worden en benadrukt dat vieren bijna nooit kan zonder eerst te 

herdenken en dat dit gericht is op de toekomst. 

Het nagesprek naar aanleiding van de inleiding was zeer geanimeerd en gemeenten 

kwamen met inspirerende initiatieven. Ook interessante gedachten om over door te 

denken en praten rond de vragen: ‘Hoe gaan we om met ons zwarte verleden?’ ‘Wat is 

de rol van bestuurders nu, maar ook toen?’ en ‘Welke keuze zou jij maken, onder die 

omstandigheden?’ en ‘waar raakt het verleden het heden?’.  

Het agendapunt Gemeentenieuws krijgt steeds meer invulling. Zowel Den Haag als 

Enschede waren voor het laatst aanwezig.  

De voorstellen Stichting 76 op te heffen en de voortgezette Gereformeerde Kerk 

Harkema als gastlid toe te laten, zijn aangenomen. Voor Harkema wordt nu een 

begeleidingscommissie ingesteld van personen uit twee gemeenten, comité en Harkema 

zelf. Het bondsbureau werkt zakelijke belangen voor hen uit, zoals de ANBI status en de 

inschrijving in het Handelsregister. Het bestuur van Stichting 76 zal begin 2020 de 

liquidatie ter hand nemen. Het comité benadert een vrijwilliger, die de immateriële zaken 

voor gemeenten kan behartigen.  

Alle begrotingen krijgen inhoud door de elevator pitches en Kampus geeft enthousiast 

informatie over het kamp in juni 2020. 

 

Gemeenten 

De commissie gemeentezaken ondersteunt de werkzaamheden van het comité rond de 

gemeenten van de Bond. Huisbezoeken en vertegenwoordiging bij speciale diensten 

worden samen met leden van het comité afgelegd.  

https://www.bondveg.nl/2019/10/29/stap-voor-stap/
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Dit jaar bezoekt het comité de gemeenten Burgum, Gouda, Veendam en Yerseke. Het 

comité is aanwezig bij gemeenten die de deuren sluiten of samengaan, te weten 

Amsterdam, Enschede, Den Haag, Oude Pekela en Velp. De voortgezette Gereformeerde 

Kerk Harkema vraagt gastlidmaatschap aan en krijgt instemming van de 

Bondsgemeenschap zich aan te sluiten als gastlid van de Bond per 1 januari 2020. Ook in 

dit voortraject is het comité betrokken met diverse bezoeken en een informatieavond.  

In Leeuwarden en Elburg wordt een nieuwe gemeentelijk werker in dienst genomen en in 

Dordrecht en Goes nemen men afscheid van hun predikant. 

 

Kampus  

Kampus is van 28 t/m 30 juni op het Allurepark De Lucht in Renswoude en het is prachtig 

weer. Het wordt bezocht door jeugdgroepen van Beverwijk, Bussum, Goes / Nieuwvliet, 

Gouda, en Wormerveer. Dit jaar is het thema: Choices (keuzes!). Want wie heeft er niet 

mee te maken? Bewust en onbewust staan we voor keuzes en dat gaat ons niet altijd 

makkelijk af. Gelukkig is dit thema niet alleen van vandaag de dag, maar is er een Bijbel 

die vol staat van mensen die voor keuzes kwamen te staan. Soms zelfs verkeerde keuzes 

maakte. Tijdens het Kampus weekend komen de jongeren met die verhalen in aanraking 

en is er de mogelijkheid om samen met teamgenoten, een rol te spelen in een verhaal uit 

de Bijbel door middel van virtual reality. Verder is er natuurlijk alle aandacht voor zang 

en muziek en samen sporten en elkaar beter leren kennen.  

 

Predikanten en gemeentelijk werkers 

De commissie predikanten en gemeentelijk werkers houdt zich bezig met de personele 

ontwikkelingen in de bond, zoals betrokkenheid bij het beroepings- dan wel 

benoemingswerk, de bevestiging/intrede/indiensttreding van predikanten en 

gemeentelijk werkers, verlening van preekconsent, instemming bij emeritaat verlening 

en bekendmaking bij de bond van het overlijden van (emeritus)predikanten en (oud) 

gemeentelijk werkers. Op verzoek van gemeenten worden gesprekken gevoerd met 

kandidaten die bij hen solliciteerden voor een benoeming of een beroep. De commissie 

bestaat uit dhr. H.M. Jager en ds. D.G. Durieux.  

 

Er zijn dit jaar meerdere personen in de beroepsgroep die aandacht vragen, vanwege 

ziekte van henzelf of partner, of moeilijkheden welke zij ondervinden in hun werk.  

Er zijn een jubilea gevierd, er is afscheid genomen en er zijn andere mutaties: 

• Ds. F.H. Karelse – van Dijk viert op 27 maart haar 25-jarig ambtsjubileum. 

• Op 23 juni neemt ds. G.R.P. van der Wetering afscheid van de Bond en vertrekt 

naar een gemeente van de Protestantse kerk in Nederland. Hij blijft vooralsnog 

aan als voorzitter van de redactie van Ons Orgaan en als secretaris van de 

werkgroep preekconsenten. 

• In het najaar neemt Ds. W. Verdonk afscheid van Den Haag en Dordrecht en deze 

laatste gemeente verleent hem emeritaat per 1 november.  

• Ds. J.H.N. Veldhuysen viert op 2 oktober zijn 25-jarig ambtsjubileum. 

 

Werkgroep Nuis / (voortgezette) Nascholing 

Deze bestaat uit Dineke Spee (St. RP), Jikky de Jong-Buursma (Seminarium) en Gerrit 

van der Kolk (namens het comité).  

  

Preekconsent  

De werkgroep preekconsent, bestaand uit Gerard van de Wetering, Jeannet van de Kamp 

en Sjoerd van der Velde, kreeg dit jaar geen nieuwe aanvragen. Per 1 april wordt het 

preekconsent van dhr. M. de Vries geactiveerd.  

 

In- en externe contacten 

De commissie in- en externe contacten onderhoudt namens de bond contacten met 

andere kerken en met kerkelijke en semi-kerkelijke organisaties in binnen- en 

buitenland. Ook de representatieve taken van de bond behoren tot het werkveld van 

deze commissie. 
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Raad van Kerken 

De Bond is vertegenwoordigd in de Landelijke Raad van Kerken. De Raad komt plenair 

zeven keer bijeen en Harm Jager bezoekt namens de Bond deze bijeenkomsten. Ook 

wordt hij in de loop van het jaar benoemd namens de kleine kerken in het moderamen.  

De Raad houdt zich met veel onderwerpen bezig, zoals: 

• Week van Gebed voor de Eenheid in januari, welke dit jaar als thema heeft ’Recht 

voor ogen, zoek het recht en niets dan het recht’. De centrale Bijbeltekst komt uit 

Deuteronomium 16 vers 10-20 en christenen uit Indonesië bereiden het voor;  

• Er zijn meerdere publicaties, zoals nieuwsbrieven en het oecumenisch bulletin; 

• De campagne ‘kerkproeverij wordt voortgezet en er is de 2-jaarlijkse kerkennacht 

in juni met als thema ‘Is dit ook kerk’; 

• Er is een conferentie ‘De kerk een veilige plek’; 

• Maatschappelijke vraagstukken rond de situatie van Jemen, of het kinderpardon 

en het kerkasiel, of armoede via het knooppunt Armoede. 

 

Protestantse Kerk 

Harm Jager of Jan van Wijgerden vertegenwoordigen de Bond in de synode van de 

Protestantse Kerk en mw. Jeanette Galjaard is de vertegenwoordiger van de synode bij 

onze Bond. De plenaire vergaderingen zijn twee keer per jaar. 

Belangrijke onderwerpen in 2019 zijn: 

• Het gesprek aangaan over relaties, huwelijk en homohuwelijk; 

• Evenzo over de vrouw in het Ambt; 

• Diaconaat en armoede in Nederland; 

• Veiligheid in de kerk. 

 

Federatie van VEG 

Het jaarlijkse overleg met de Federatie heeft niet plaats in 2019. 

 

Representatie en publiciteit 

Zowel bij bondsactiviteiten van deelorganisaties, als jubilea en andere feestelijkheden in 

de gemeenten en bevriende kerkgenootschappen, als ook bij verdrietige gebeurtenissen 

van 2019 zijn leden van het comité aanwezig. U vindt een en ander terug bij die 

onderwerpen.  

 

Het comité levert een aandeel in Ons Orgaan en verzorgt een website. De werkgroep 

website bestaat uit Gert de Ruiter voor het technische deel en Job Sloof en de 

bureausecretaris voor het dagelijkse beheer. Steeds meer gemeenten weten de website 

te vinden en abonneren zich op de maandelijkse nieuwsbrief. De website zet gemeenten 

voorop en plaatst de organisatie, het comité en deelorganisaties als dienstverleners 

achteraan. Voor stukken rond de voor en najaarsvergadering wordt er een besloten deel 

gelanceerd en als pilot komt het allereerst beschikbaar voor gemeenten en comitéleden. 

Het privacy beleid wordt verder aangescherpt en voor de jaargids wordt betrokkenen 

gevraagd toestemming te geven voor publicatie van adres en telefoongegevens.  

 

De bondsbrochure, ‘De kern van onze hoop’, Over de actualiteit van de christelijke 

eschatologie, geschreven door John E. Phelan Jr. en vertaald en ingeleid door Leo Mietus 

wordt op de Voorjaarsvergadering van de Bond gepresenteerd. De brochure is weliswaar  

wat dikker dan gebruikelijk is in de brochurereeks, maar ook ongelofelijk waardevol en 

zet aan tot nadenken. 

 

Internationale contacten 

De Internationale Federatie van Vrije Evangelische Kerken (IFFEC) heeft geen 

bijeenkomsten in 2019.  

Vanuit het fonds Hulpbehoevende gemeenten in het buitenland wordt de Bond van 

Slowakije ondersteund. Ook gaat er geld naar een project voor de organisatie van 

geestelijke ondersteuning van Roma’s. Dit jaar krijgt het verzoek van de zusterbond van 

Venezuela om de organisatie daar te steunen een vervolg.  
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Bij de WCRC wordt de bond in de regel vertegenwoordigd door de Protestantse Kerk en 

Jan van Wijgerden is namens de Bond aanspreek-/contactpersoon in deze.  

 

Financiën en Organisatie 

Deze commissie vangt grotendeels samen met Jan Koornberg het gemis van een 

penningmeester op. Ben van Petersen vervult de rol van administrateur. 

De werkzaamheden van de commissie richt zich op: 

• Het beheren van de financiën van de Bond (en van Fonds Nuis); 

• Het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen; 

• Het bondsbureau en het personeelsbeleid; 

• En de commissie is eerste contact voor de St RP. 

De kascontrole over 2018 wordt gedaan door Jan Cappon en Huib de Bliek.  

 

Fonds Nuis 

Dit jaar zijn er met name kosten geweest voor mentoraat en primaire nascholing en is er 

subsidie verleend aan de predikantenvergadering, daar zij hogere kosten hadden 

vanwege externe medewerking.  

 

Bondsbureau en personeelsbeleid 

Het bondsbureau is van maandag tot en met donderdag te bereiken en wordt bemenst 

door Hanneke Beem-Roosch, bureausecretaris en Fransciska Sein-Heys, administratief 

medewerker. Er is regelmatig contact tussen commissie en de bureausecretaris over 

onderhoudszaken en vervangingen van werkmateriaal op het bondsbureau.  

 

De missionair toeruster Janneke Doornebal heeft haar kantoor op het bondsbureau.  

 

Archiefbeheer 

Geerard Reiber werkt gestaag door aan het archief. Ook al wacht het papier geduldig, 

toch is aanvulling in deze zeer welkom! Ter ondersteuning van de gemeenten is de 

website: www.kerkelijkinformatiebeheer.nl een vraagbaak voor informatie en 

archiefbeheer van kerken. In het voorjaar is er vanuit de PThU een studiedag rond 

archiveren en informatiebeheer.  

 

Werkgroep Vademecum 

De werkgroep bestaat in 2019 uit Jan Koornberg en Gerrit van der Kolk. Er zijn dit jaar 

geen nieuwe of herziene regelingen. Een en ander zal worden herzien na het verdere 

advies van de beleidsadviseur. Dit traject is in de tweede helft van het jaar ingezet.  

 

CIO 

In het CIO( Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) werken 30 kerkgenootschappen 

samen. Ze vormen een platform voor overleg met de rijksoverheid over onderwerpen die 

kerk en overheid raken. Er zijn 4 plenaire bijeenkomsten per jaar en regelmatig 

expertmeetings rond specifieke onderwerpen. Zeker gezien het feit dat de kerk steeds 

meer te maken krijgt met overheidsregelgeving en er bij de overheid steeds minder 

kennis is van religieuze organisaties, is deze deelname van groot belang voor de Bond. 

De Bond wordt vertegenwoordigd door Jan Koornberg. Daar het grotendeels gaat om 

zakelijke dienstverlening, vindt u dit verslag hieronder. 

 

KvK, VOG en digitale communicatie 

Een steeds verder gaande digitale communicatie met de overheid is een hot item 

dit jaar. Lastigheid is het waarborgen van de veiligheid en tegelijk controle van 

identiteit. Geloofsovertuigingen van personen mogen in Nederland niet gekoppeld 

zijn aan een openbaar persoonsregister, zoals het Handelsregister. De 

eHerkenning, een soort van paspoort voor bedrijven, is daarom lastig aan te 

vragen voor kerken. Via het CIO wordt een bulkinschrijving in het Handelsregister 

geregeld, waarna eHerkenning niveau1 wel mogelijk is. Hiermee is de gratis 
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Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen of 

minderjarigen mogelijk geworden. 

 

ANBI 

De belastingdienst stelt eisen van openbaarheid van gegevens voor Algemeen Nut 

Beogende Instellingen via een website. De contacten met de dienst verlopen via 

het CIO. In de eerste helft van het jaar 2019 worden alle websites bekeken en 

gemeenten en deelorganisaties aangespoord gegevens te actualiseren. Bij de 

meeste lukt dat steeds beter. Gesprekken met het CIO over de ANBI regeling 

gaan in 2019 vooral over de aanscherping van de controle op een betrouwbare 

verslaglegging van de jaarstukken en boekhouding en over de wijze van toezicht 

houden door de aangesloten kerkgenootschappen zoals in het convenant met de 

belastingdienst is afgesproken. 

  

Verslag van de werkgroep Dienst aan Israël  

De werkgroep wordt gevormd door Petra Smit en Ted Hoogers en hier volgt hun verslag.  

 

Ten behoeve van Israëlzondag brengt de werkgroep een notitie uit, onder de titel: ’Vrij 

Evangelisch of Vrij Blijvend?’. Het handelt over een toenemend vijandig klimaat, ook in 

Nederland ten aanzien van Joden. Het geeft de gemeenten stof tot nadenken en 

bespreken. 

Helaas is nu toch in 2019 de terugloop van het aantal VEG-Gemeenten voelbaar in de 

opbrengsten van de Israëlcollecten; en niet alleen dat er minder VEG-gemeenten zijn, 

maar ook in de collectebedragen per gemeente is een vermindering waar te nemen, 

maar desalniettemin zijn we dankbaar voor de collecteopbrengsten! Gelukkig zijn er ook 

positieve geluiden te melden, want de VEG-Enschede heeft bij de opheffing van de 

gemeente de steungroep EUR 2.000,- geschonken. Dit is begin 2020 binnen gekomen en 

zal volgend jaar zichtbaar zijn in de cijfers. Met deze genereuze geste hoeft er niet 

gekort te worden op de ondersteuningen die we als VEG-gemeenten op de begroting van 

de werkgroep hebben staan. We hopen echter wel dat de neerwaartse trend weer 

omgebogen kan worden in positieve richting door gemeentegroei, wat in sommige 

gemeenten gelukkig is waar te nemen. Niet onvermeld mag blijven dat we veel 

dankbetuigingen ontvangen van instellingen/projecten die we als gezamenlijke 

gemeenten ondersteunen. 

 

Verslag van de vertegenwoordiger bij het IBO/SMPR  

Dorette van Houten vertegenwoordigt tot mei 2020 de Bond in het IBO- SMPR. Hieronder 
volgt haar verslag.  
 

SMPR werkt aan een veilige kerk voor iedereen. Seksueel misbruik in pastorale en 

gezagsrelaties is onaanvaardbaar. SMPR is een veilige plek voor mensen die seksueel 

misbruik ervaren hebben, voor degenen die bij hen betrokken zijn en voor de betrokken 

gemeenten en parochies. 

 

In het SMPR werken samen:  

Protestantse Kerk; Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland; Oud-

Katholieke Kerk van Nederland; Remonstrantse Broederschap; Doopsgezinde 

Broederschap; Evangelische Broedergemeente; Apostolisch Genootschap;  

Zevende-dags Adventisten; Leger des Heils. 

 

Beknopte terugblik 2019 

Het IBO-SMPR heeft in 2019 drie keer vergaderd. De rapportages van de coördinator zijn 

een vast onderdeel van de agenda. Daarnaast was er in 2019 met name aandacht voor 

het nieuwe beleidsplan, vernieuwing van de website, de toetreding van het Apostolisch 

Genootschap, herformulering van het samenwerkingsconvenant en de studiedagen.  
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Met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap zijn gesprekken gaande over 

aansluiting. 

 

SMPR werkt aan de volgende doelstellingen: 

1  Professioneel handelen 

2  Vergroten van bekendheid 

3  Kennis delen 

4  Naar een rechtvaardige kerk 

5  Naar een veilige kerk 

 

Veilige kerk en bewustwording  

“23 Jaar voor ‘seksueel roofdier’ Weinstein”. Dat was de kop boven het artikel in Trouw 

op donderdag 12 maart 2020. De eens zo machtige filmproducent is na een enorme 

publiekscampagne #MeToo en een intensieve rechtsgang veroordeeld voor aanranding 

en verkrachting van een productie assistente in 2006 en een actrice in 2013. 

Op een van de IBO vergaderingen voerden we een vrije discussie over #MeToo. We 

waren er al snel achter dat het te simpel is om te denken dat het probleem ontstaat 

doordat grote sterke mannen die hun driften niet de baas zijn, zich storten op arme 

weerloze vrouwen. De vele geanonimiseerde casussen die onze coördinator Lenny van 

den Brink op de vergadering laat passeren, geven het beeld dat daders vaak juist heel 

aardige mensen zijn en dat de benadeelden zich vaak schamen dat ze niet op tijd in de 

gaten hadden wat er aan de hand was.  

Seksueel misbruik is vooral machtsmisbruik, zo weten we inmiddels, maar opnieuw is het 

beeld te simpel dat er een aantal -mannelijke- personen zijn, die zich wellustig wentelen 

in hun machtspositie en daar openlijk misbruik van maken omdat niemand tegen hen op 

durft te treden. De meeste mensen die op een of andere manier verantwoordelijkheid 

nemen in de kerk, invloed hebben en daardoor in een machtspositie zitten lijken 

helemaal niet op dergelijke stereotypen.  

We hebben gezien dat er sprake is van machtsstructuren die breed gedragen worden 

waar -inderdaad- sommige mensen misbruik van maken.  

Het IBO ziet het als een afgeleide verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd dit soort 

lastige inzichten bespreekbaar te maken voor een wat breder publiek om zo verder te 

werken aan bekendheid van de problematiek van misbruik in de kerk en daardoor te 

werken aan preventie. 

De eerste taak van het IBO blijft het toezien op het werk dat binnen SMPR gebeurt door 

vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders onder aansturing van de coördinator.  

Deze twee sporen dienen elkaar te versterken. Bij de bespreking van het concrete werk 

van SMPR zoeken we naar verbanden, diepere oorzaken en mogelijkheden om ook in 

opleidingen en bijscholing aandacht te geven aan structuren die misbruik in de hand 

werken. Tegelijk houden de concrete gevallen ons ook bij de les als we een studiedag 

over bijvoorbeeld macht in de kerk organiseren: de uitkomst van zo’n dag moet wel 

praktisch nut hebben voor de kerk. 

 

Met hartelijk dank aan de medeschrijvers uit de diverse commissies en werkgroepen,  

het comité 
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Financieel jaarverslag van de penningmeester van het comité  

 

De financiën van de Bond vertonen over het jaar 2019 een gunstig beeld. 

 

De ons toevertrouwde middelen leveren, gezien de ontwikkelingen op de financiële 

markt, geen of nauwelijks rendement op. 

Behoudens een ideële belegging (Oicocredit) zijn alle beschikbare middelen van de Bond 

op (vermogens)spaarrekeningen ondergebracht. De middelen van Fonds Nuis zijn 

eveneens ondergebracht op (vermogens)spaarrekeningen. 

 

Het resultaat over het afgelopen boekjaar is positief. We sluiten het jaar af met een 

overschot van € 30.089,-. Het overschot kon mede ontstaan doordat de 

detacheringsregeling van de voorzitter van het comité niet ingevuld is (+10.500),  

En vanwege een lagere afdracht dan begroot van de Bondsbijdrage aan het 

Seminarium+17.000). Anderzijds werd minder aan Bondsbijdragen (-6.500)ontvangen. 

In 1998 is door de Bondsvergadering besloten om dergelijke overschotten na 

goedkeuring van de jaarrekening door de Bondsvergadering ten gunste van het 

egalisatiefonds te brengen. Het overzicht van het egalisatiefonds is ook in de 

verantwoording opgenomen.  

 

Evenals in de voorgaande jaren is na de Resultatenrekening een overzicht geplaatst van 

de opbouw van de Bondsbijdrage. 

  

Gezien bovenstaande ontwikkelingen, en omdat de penningmeesters van de gemeenten 

zich weer keurig aan de betalingsafspraken hebben gehouden, is de liquiditeitspositie van 

de Bond het afgelopen boekjaar geen moment in gevaar geweest. We zijn dankbaar voor 

de verleende medewerking. 

 

Namens het comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, 

De commissie f&o, Ben van Petersen en Gerrit van der Kolk 

 

 

 

TOELICHTING BIJ DE BALANS per 31-12-2019 

Voorzieningen 

Uit de Voorziening van het ‘’Fonds voor de Jeugd” is in 2019 een bedrag van € 4.295 

gehaald ter aanzuivering van het saldo van inkomsten en uitgaven van Kampus. Verder 

is toegevoegd aan deze voorziening een bedrag van € 8.100 (donatie VEG Velp).  

De voorziening is derhalve gestegen van € 38.994 naar € 42.799. 

Verder is een donatie van VEG Velp van € 8.100 als voorziening Bond (ter vrije 

besteding) opgenomen. 

Eveneens is een donatie van VEG Velp van € 8.100 toegevoegd aan het Fonds voor 

Hulpbehoevende Gemeenten in het Buitenland.(zie spec.) 

 

De aangroei van het Vermogen van Fonds Nuis sedert 1984 met een bedrag 

van € 183.610 mag volgens de uitspraak van de Rechtbank te Zutphen  

dd 6 december 2017 worden aangewend ter bestrijding van de kosten van opleiding, 

scholing, bij-en nascholing alsmede permanente educatie, registratie en begeleiding in de 

ruimste zin. 

 

 

TOELICHTING RESULTATENREKENING over het boekjaar 2019  

De activiteiten van de voormalige Stichting Jeugd- en Jongerenwerk vinden vanaf 2016 

plaats onder verantwoordelijkheid van het comité. Vooralsnog is dit alleen de organisatie 

van Kampus. Vanaf heden wordt het verantwoord in de Resultatenrekening, waarbij het 

saldo van de uitgaven en inkomsten van Kampus aangezuiverd is uit de voorziening 

‘Fonds voor de Jeugd’. Zie hiervoor ook de toelichting bij de Balans. 
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Bondsbijdrage 

De ontvangen bondsbijdrage is achtergebleven bij de begroting met ruim € 6.000.Dit 

vanwege het besluit van een aantal Gemeenten om zich op te heffen en verder doordat 

nieuwe gemeenten (i.c.Nunspeet) als gastlid slechts 50% van de vastgestelde bonds-  

bijdrage betalen. 

 

Afdracht BB aan deelorganisaties 

De afdracht aan het Seminarium is m.i.v. 2019 afgeschaft. Het Seminarium kan haar 

diensten aan Gemeenten / Bond declareren en deze kosten worden geboekt als afdracht 

aan het Seminarium. In 2019: €5.229. Verder valt het aandeel vaste lasten Bondsbureau 

voor rekening van het Seminarium hier ook onder €1.925.  

 

Bijzondere Baten 

De donaties van de VEG Velp: Bond VEG €8.100, Jeugdwerk €8.100 en Fonds 

Hulpbehoevende Gemeenten in het Buitenland € 8.100 . 

 

Personeelskosten 

Zoals reeds vermeld bij de balans is de detacheringsregeling van de voorzitter van het 

comité niet ingevuld (€ 10.500). 

 

Vergaderkosten  

Door geringe bezetting van het comité zijn de reis/vergaderkosten € 3.000 lager. 

 

Bijzondere Lasten 

De donaties van de VEG Velp: Bond VEG € 8.100, Jeugdwerk € 8.100 en Fonds 

Hulpbehoevende Gemeenten in het Buitenland € 8.100 . 

De onder Bijzondere baten genoemde donaties zijn hier als last ook opgevoerd om het 

Resultaat niet te beïnvloeden. De donaties worden rechtstreeks toegevoegd aan de  

Bestaande / of nieuw te vormen voorzieningen in de balans.  

 

 

 

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2020/2021 

 

INKOMSTEN 

 

Bijzondere Baten 

Betrokkenheid en Bestuur 

Het besluit van de Bondsgemeenschap om een gemeente-regiocoach aan te stellen 

voor 2 jaar (2020 en 2021).Totaal € 25.000 voor 2020 en € 25.000 voor 2021.  

De financiering komt uit voorziening Koersverschillen Bond € 3.000, kapitaal Stichting RP  

€ 30.000 en Fonds Nuis € 17.000.  

 

Het besluit van de Bondsgemeenschap om een beleidsadviseur aan te stellen voor  

2 jaar (2020 en 2021). Totaal voor 2020 € 12.500 en voor 2021 €12.500. 

De financiering komt uit voorziening Koersverschillen Bond € 12.000 en  

Bondsvoorziening Landelijk Vrouwenwerk € 13.000.  

 

 

UITGAVEN 

 

Bijzondere Lasten 

Betrokkenheid en Bestuur 

Het bovengenoemde besluit van de Bondsvergadering om een gemeente-regiocoach aan 

te stellen (voor 2020 € 25.000 en voor 2021 € 25.000). 

Het bovengenoemde besluit van de Bondsvergadering om een beleidsadviseur aan te  

stellen (voor 2020 € 12.500 en voor 2021 € 12.500). 



JAARRAPPORTAGE 2019

PENNINGMEESTER VAN HET COMITE 

VAN DE BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND

 B  A  L  A  N  S
  

PASSIVA  Totaal Totaal

EIGEN VERMOGEN Bond VEG

BONDSKAPITAAL Reserve 48.500 48.500

 Calamiteiten 13.693 13.693

62.193 62.193

Result.lop. boekjr. Egalisatiefonds 14.419 30.089

Egalisatiefonds 44.560 46.725

58.979 76.814

Fonds Nuis

  Vermogen 353.156 349.974

Result.lopend boekjaar -3.182 -3.984

 349.974 345.990

Steungroep Dienst aan Israel

Vermogen 21.425 19.516

Result.lopend boekjaar -1.909 -1.995

19.516 17.521

VOORZIENINGEN Voorz. Landelijke Vrouw.akt. 12.834  12.834  

Voorz. Bondsbureau 5.968 5.968

Voorz. Onderh.Gebouw 14.231 16.231

Voorz. Koersverschillen 15.966 15.966

Voorz.  Fonds v.d.Jeugd 38.994 42.799

Voorz Bond donatie Velp 8.100

 87.992 101.898

KORTLOPENDE Crediteuren 2.720 7.726

VERPLICHTINGEN

 Af te dragen loonheffing 3.094

Te betalen per balans dat. 3.937 4.168

3.937 7.262

  

Fonds Nuis

Te betalen per balansdatum 439

Rek.crt Fonds Nuis 5.756 6.058

5.756 6.497

NOG AF TE Hulpbeh.btl.gem. 12.042  14.933  

DRAGEN Giften spec.best.

12.042 14.933

603.108 640.835

BALANS-TOTAAL   

31-12-2018 31-12-2019
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JAARRAPPORTAGE 2019

PENNINGMEESTER VAN HET COMITE 

VAN DE BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND

 

B  A  L  A  N  S   

ACTIVA    Totaal  Totaal

VASTE ACTIVA Gebouw 1 1
 

   Overig. Inventaris 1.410 2.820

Afschr.op ov.inventaris -1.410 -2.820
  

Computers 4.980 2.884

Afschr. Computers -4.980 -1.249

   1.635

FINANCIELE Bond VEG

ACTIVA Beleggingen Alg.Reserve

Beleggingen Calamiteiten 15.000 15.000

15.000 15.000

Fonds Nuis

Beleggingen 
  

VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE Bond VEG

MIDDELEN Kas BB Velp 92 140

Rabo betaalrek. 3.300  10.591  

Rabo bedrijfsbonusrek 5 5

Rabo vermogensspaarrek. 37.300 36.000

Rabo Velp 49 203

ING betaalrek/zak.sp. 8.381 58.917

ING vermogens sp.rek 76.498 76.536

ABN-AMRO internet/plus sp.rek. 48 48

ABN-AMRO vermogens sp.rek. 66.570 66.628

 192.243  249.068

Fonds Nuis

ASN zakelijk sparen 99.641 99.695

Rabo vermogensspaarr. 136.592 136.925

ABN-AMRO best. Rekening 736 120

ABN-AMRO dir.kw.rekening 9.000 6.003

ABN-AMRO vermogens sp.rek. 109.279 109.374

 355.247  352.117

Werkgroep Dienst aan Israel

Postbank/plus 19.511 17.521

Ov.vorderingen 5

 19.516  17.521

DEBITEUREN

Debiteuren 14.223  745  

 14.223  745

OVERIGE Bond VEG

VORDERINGEN Interest te ontvangen 202 127

Vooruitbet.kosten 136 0

Ov.vordering 301 -1.810

Rek.crt Fonds Nuis 5.756  6.058  

6.395 4.375

Fonds Nuis

Interest te ontvangen 483 372

Ov.vordering

Rek.crt Fonds Nuis

483 372

 603.108  640.835

BALANS-TOTAAL   

31-12-2018 31-12-2019
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JAARRAPPORTAGE 2019 en vergelijkende BEGROTINGEN over 2020,2021 en 2022

PENNINGMEESTER VAN HET COMITE VAN DE BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND

valuta EUR x1

INKOMSTEN Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Begroot Begroot

Omschrijving 2018 2019 2019 2020 2021 2022

Ledental 4106 4045 3980 3760 3840 3900

Bijdrage per lid 35,21 36,49 35,43 40,89 39,99 35,73

BONDSBIJDRAGEN Bondsbijdragen 144.575-          147.598-       141.023-       153.749-        153.546-     139.346-     

+OV.INKOMSTEN Bijdrage vriend VEG 170-                 230-             

Schenking aan Bond VEG 1.855-              1.511-          

Uit:egalisatiefonds 7.631-              12.601-         12.601-        9.941-           14.766-       30.214-       

Bijdr.v.Deelorganisaties 21.455-            20.000-         20.569-        20.000-          20.000-       20.000-       

175.687-          180.199-       175.934-       184.590-        188.312-     189.560-     

Afgedr BB aan Deelorg

Seminarium 24.000            24.000         7.154          24.000          24.000       24.000       

Ons Orgaan 8.300              8.300           8.300          8.000           9.970         9.118         

SZD 31.120            35.394         33.810        36.900          38.400       39.000       

Totaal-afdr. aan Deelorg 63.420            67.694         49.264        68.900          72.370       72.118       

RENTE-  112.267-          112.505-       126.670-       114.790-        115.942-     117.442-     

INKOMSTEN

BOND + DEELORG. Opbr.beleggingen+ rente 202-                 750-              127-             250-              250-            250-            

Doorbet.Renteopbr 50               

202-                 700-              127-             250-              250-            250-            
  

BIJZ.BATEN Bijz.Baten div 585-                 5                 

ALGEMEEN Donatie Velp Bond VEG 8.100-          

Donatie Velp Jeugdwerk 8.100-          

Donatie Velp Hulpbeh.Gem 8.100-          

585-                 24.295-        

BIJZ.BATEN

BETROKKENHEID Gemeente-regio-coach 25.000-          25.000-       

EN BESTUUR Beleidsadviseur 12.500-          12.500-       

37.500-          37.500-       

INKOMSTEN Fonds

NUIS  Rente beleggersrek/dep. 488-                 1.000-           372-             500-              500-            500-            

Bestedingsreserve 9.600-           10.100-          10.100-       10.100-       

488-                 10.600-         372-             10.600-          10.600-       10.600-       

INKOMSTEN Collecten/giften 4.978-              4.500-           4.212-          4.000-           4.250-         4.250-         

Werkgroep Overige inkomsten 5-                     75-               

dienst aan Israel 4.983-              4.575-           4.212-          4.000-           4.250-         4.250-         

Werkgroep Kampus bijdrage deeln. 2.338-              2.200-           2.132-          2.200-           2.200-         2.200-         

Kampus Kampus goede doel 4.340-              1.600-           3.438-          1.600-           3.200-         3.200-         

Collectes/giften 1.339-              1.400-           1.881-          1.400-           1.400-         1.400-         

Onttrekking vermogen 3.174-              2.000-           4.295-          3.900-           3.900-         3.900-         

11.191-            7.200-           11.746-        9.100-           10.700-       10.700-       

  

TOTALE INKOMSTEN: 129.716-          135.580-       167.423-      176.240-        179.242-    143.242-     

UITGAVEN Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Begroot Begroot

Omschrijving 2018 2019 2019 2020 2021 2022

PERSONEELS.KST Salarissen/Soc.lasten/Perskst 55.498            68.000         57.208        72.000          73.000       74.500       

BETROKKENHEID Gemeente-regio-coach 25.000          25.000       

EN BESTUUR Beleidsadviseur 12.500          12.500       

37.500          37.500       

GEBOUWKOSTEN Onderhoud Gebouw 147                 300              124             300              300            300            

Onderhoud Verw.inst. 200              200              200            200            

Gas,water,electriciteit 1.957              2.000           2.159          2.100           2.200         2.200         

Verzekering BB 578                 700              645             700              450            450            

Belastingen etc.BB 908                 900              953             900              950            950            

Schoonmaakkosten 533                 650              525             600              550            550            

Voorz. Onderh. Gebouw 2.000              2.000           2.000          2.000           2.000         2.000         

 6.124              6.750           6.405          6.800           6.650         6.650         

KANTOOR- Bestuurdersaanspr.verz. 608                 610              608             610              610            610            

WEGAM  best.motorrijt. 120                 140              120             140              120            120            

KOSTEN Kantoormaterialen 523                 800              627             600              600            600            

Drukwerk/briefpap/envel. 750              296             500              300            300            

Porti 2.990              3.000           2.623          3.000           2.700         2.700         

Telefoonkosten 305                 500              305             400              305            305            

Bankkosten/kst rek.crt. 561                 550              566             550              600            600            

Internetkosten 1.025              900              701             600              700            700            

Representatie BB 960                 1.000           924             1.000           1.000         1.000         

Jaargids 1.249              1.400           981             1.300           1.000         1.000         

Vademecum 360              360              360            360            

Brochures 64-                   340              220             340              340            340            

Vakliteratuur 200              12               200              100            100            

Computerkst.verw.adm. 4.118              4.215           4.214          4.500           4.500         4.500         

Computerkst.verw.sal. 1.936              2.000           1.997          2.050           1.800         1.800         

Doorbelaste kst. K&D 180-                 180-              180-             180-              180-            180-            

Doorbelaste kantoorkosten 176-                 450-              195-             450-              450-            450-            

13.974            16.135         13.820        15.520          14.405      14.405       

 18  2020 Voorjaarsvergadering van de Bond ●    



JAARRAPPORTAGE 2019 en vergelijkende BEGROTINGEN over 2020,2021 en 2022

PENNINGMEESTER VAN HET COMITE VAN DE BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND

Vervolg JAARRAPPORTAGE 2019

 Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Begroot Begroot

2018 2019 2019 2020 2021 2022

KOSTEN 

TECHN. Huur kopieermachine 2.770              2.800           3.082          2.800           2.900         2.900         

HULPMIDDELEN Doorbel.copiekosten 276-                 500-              312-             500-              500-            500-            

Onderh.comp.en ov.app. 387                 300              306             300              300            300            

Afschrijving comp/app. 300              35               100              417            417            

Doorbel.afschr.KD 430-                 430-              430-             430-              430-            430-            

 2.451              2.470           2.681          2.270           2.687         2.687         

VERGADERKOSTEN

COMITE ETC  8.914              10.000         7.119          9.000           8.000         8.000         

KOSTENBONDS-

VERGADERING Vergaderkosten 1.909              1.750           1.698          1.750           1.900         1.900         

Bijdragen van deelnemers 1.380-              1.600-           1.540-          1.600-           

Rapportkosten 1.283              2.100           1.216          1.600           1.300         1.300         

Bijdr.deeln.rapp. 1.378-              1.600-           1.100-          1.500-           1.200-         1.200-         

 434                 650              274             250              2.000         2.000         

KOSTEN 

KONTAKTEN   Contrib. kst.internat.Bond 600                 600              827             600              850            850            

Reis-en repres.kst buitenl. 1.000           1.000           1.000         1.000         

Kosten interkerkel.contakt 6.342              7.000           6.338          7.000           7.000         7.000         

 6.942              8.600           7.165          8.600           8.850         8.850         

BIJZONDERE LASTEN

Bijz.Baten-en Lasten div

Donatie Velp Bond VEG 8.100          

Donatie Velp Jeugdwerk 8.100          

Donatie Velp Hulpbeh Gem 8.100          

24.300         

BELEIDSVORMING

en ONDERL.KONT. 4.300              600              2.032          600              600            600            

KOSTEN FONDS 

NUIS Kosten van Beleggingen 139                 200              142             200              200            200            

Subs. prim. nascholing 2.000           3.411          2.000           2.000         2.000         

Subs. voortgez.nascholing 2.728              7.000           7.000           7.000         7.000         

Subsidies overige 500                 1.000           500             1.000           1.000         1.000         

Uitgaven akt.studenten -                  100              -              100              100            100            

Algemene kosten 303                 300              303             300              300            300            

3.670              10.600         4.356          10.600          10.600       10.600       

UITGAVEN Steungr. 

dienst aan ISRAEL Projekten/ondersteuning. 6.650              6.800           5.950          7.000           7.350         7.350         

Algemene kosten 242                 650              257             250              350            350            

6.892              7.450           6.207          7.250           7.700         7.700         

Werkgroep Kampus uitgaven 5.792              5.000           7.646          6.900           6.900         6.900         

Kampus Kampus afdr.goede doel 4.793              1.600           3.437          1.600           3.200         3.200         

Algemeen werkgroep 606                 600              663             600              600            600            

11.191            7.200           11.746         9.100           10.700       10.700       

  

TOTALE KOSTEN 120.388           138.455       143.312      179.490        182.692    146.692     

NETTO-RESULTAAT BOND 14.419-            -              30.089-         -               -            -            

NETTO-RESULT.FDS NUIS 3.182              -              3.984          -               -            -            

NETTO-RESULT.D.Israel 1.909              2.875           1.995          3.250           3.450         3.450         
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OPBOUW BONDS- Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Begroot Begroot

BIJDRAGE 2018 2019 2019 2020 2021 2022

Ledental Bond 4106 4045 3980 3760 3840 3900

BOND ALGEMEEN

Betrokkenheid en bestuur -9,77

Overige ontvangsten -5,91 -4,99 -5,64 -5,39 -5,27 -5,19

Salariskosten 13,52 16,81 14,37 19,15 19,01 19,10

Betrokkenheid en bestuur 9,77

Bureau-kosten 5,49 6,14 5,75 6,54 6,18 6,09

Vergader en kontaktkosten 5,01 4,91 4,17 4,91 5,07 4,99

Tussen-Totaal 18,11 22,87 18,65 25,21 24,99 24,99

Bijdrage aan SEMINARIUM

Bijdrage aan SEMINARIUM 5,85 5,93 1,80 6,38 6,25 6,15

Bijdrage aan ONS ORGAAN 2,02 2,05 2,09 2,13 2,60 2,34

Bijdrage aan SZD 7,58 8,75 8,50 9,81 10,00 10,00

 33,56 39,60 31,04 43,53 43,84 43,48

GECORRIGEERDE BONDSBIJDRAGE

EGALISATIEFONDS 3,51 7,56

RESTITUTIE -1,86 -3,11 -3,17 -2,64 -3,85 -7,75

  Tussentotaal 1,65 -3,11 4,39 -2,64 -3,85 -7,75

WERKELIJK   TE HEFFEN BONDSBIJDRAGE 35,21 36,49 35,43 40,89 39,99 35,73

  

OVERZICHT STAND EGALISATIEFONDS Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Begroot Begroot

2018 2019 2019 2020 2021 2022

Saldo aan het begin van het jaar 37.280                44.560        44.560     46.725       66.849    52.083        

Toevoegingen: 18-              

overschot/tekort Ons Orgaan 1.945                 347          6-                6                

tekort/overschot  Comite/Bondsbureau 12.966                14.419     30.089       

Restitutie via Bondsbijdrageheffing 7.631-                 12.601-        12.601-     9.941-         14.766-    30.089-        

Stand a.h. eind van het boekjaar 44.560                31.959        46.725   66.849       52.083   22.000        

 Saldo Hulpbehoevende buitenlandse Gemeenten. Fonds voor de Jeugd 

Rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven in 2019 Specificatie coll/giften 2019

Beginsaldo: per 1-1-2019 12.041,51   

Ontvangen coll/giften(zie specificatie onder) 2.071,89     VEG Rotterdam 197,35

Donatie VEG Velp (ivm opheffen) 8.100,00     VEG Elburg 300,00

Uitgaven: VEG Velp 45,75

IFFEC-steun hulpbeh gemeenten: VEG O-Flevo 53,15

The Brethren Church of Slovakia -Office 2019 2.400,00-     VEG Nieuwvliet 428,61

The Brethren Church of Slovakia -Roma 2019 2.400,00-     VEG Franeker 146,10

Financial support Venezuela 2019 2.400,00-     VEG Gouda 127,12

Stichting Rekab Gipsy mission 80,00-          VEG Leeuwarden 104,95

Eindsaldo 31-12-2019 14.933,40   VEG ??? 40,65

 VEG ??? 100,88

Specificatie Ontvangen Collecten/giften van Gemeenten: VEG Gorinchem 150,45

Dordrecht 85,50 VEG Enschede 45,40

Elburg 370,01 VEG ??? 68,37

Nijverdal 169,07 VEG ??? 72,15

O-Flevoland 56,40

Velp 88,70 1880,93

Winschoten 28,15

Kampen 217,77

Bussum 169,20

Leeuwarden 38,60

Franeker 129,20

Gouda 218,45

Rotterdam 210,60

Gorinchem 152,40

Yerseke 235,00

Nieuwvliet 190,35

VEG Rotterdam corr 2019 -89,55

VEG Nieuwvliet corr 2019 -197,96

2071,89

BELEGGINGEN

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten Balans Beurskoers 

31-12-2018 31-12-2019

waarde 31-12-2012

Oikocredit 15.000               15.000    15.000       18.164       

Totaal 15.000               15.000    15.000       18.164       
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JAARRAPPORTAGE  2019 FONDS NUIS

PENNINGMEESTER VAN HET COMITE  VAN DE 

BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND

INKOMSTEN     Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Begroot Begroot

Omschrijving 2018 2019 2019 2020 2021 2022

BELEGGINGS- Coupons/dividend etc

OPBRENGST 0 0 0 0 0 0

OVERIGE

INKOMSTEN Rente beleggersrekening/dep. 488 1.000 372 500 500 500

Bestedingsreserve/perm.educ. 9.600 10.100 10.100 10.100

Resultaat Fonds Nuis lopend bjr

488 10.600 372 10.600 10.600 10.600

TOTALE INKOMSTEN 488 10.600 372 10.600 10.600 10.600

UITGAVEN Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Begroot Begroot

Omschrijving 2018 2019 2019 2020 2021 2022

KOSTEN VAN Bankkosten 139 200 142 200 200 200

BELEGGINGEN Koersverschil 

139 200 142 200 200 200

SUBSIDIES  

Prim.nascholing Fds Nuis 2.000 3.411 2.000 2.000 2.000

Voortgezette.nascholing Fds Nuis 2.728 7.000 7.000 7.000 7.000

Subsidies overige 500 1.000 500 1.000 1.000 1.000

3.228 10.000 3.911 10.000 10.000 10.000

UIGAVEN AKT. Deelname Bondsverg. 100 100 100 100

STUDENTEN Begeleiding studenten       

    

0 100 0 100 100 100

ALGEMENE Comp.verw.administratie 303 300 303 300 300 300

Juridisch advies Fds Nuis

KOSTEN 303 300 303 300 300 300

TOTALE UITGAVEN 3.670 10.600 4.356 10.600 10.600 10.600

NETTO-RESULTAAT -3.182 0 -3.984 0 0 0

B  A  L  A  N  S

VALUTA EURO X 1

AKTIVA

Totaal Totaal

FINANCIELE Staatsobligaties -           -            

AKTIVA Overige beleggingen

-         -         

LIQUIDE MIDDELEN

ASN Sparen 99.641      99.695       

Rabo vermogenssprrek. 136.592    136.925     

ABN-AMRO best.rek. 736          120            

ABN-AMRO dir.kw.sp. 9.000       6.003         

ABN-AMRO vermogens sp.rek 109.279    109.374     

355.248  352.117  

OVERIGE VORDE- Leningen studenten

RINGEN Te ontv.interest 484          372            

Dividendbelasting

Rek.crt Bond VEG

Ov.vordering

484         372         

BALANS-TOTAAL 355.732  352.489  

PASSIVA

Totaal Totaal

EIGEN VERMOGEN Vrije Alg.Reserves 353.156    349.974     

Res.lopend boekjaar

353.156  349.974  

Bestedingsreserve perm.educ.

Reserve overige subsidies

Res lop bjr 3.182-       3.984-         

3.182-      3.984-      

KORTLOPENDE

VERPLICHTINGEN Rek.crt Bond VEG 5.756       6.058         

Te betalen posten 439            

5.756      6.497      

  

 BALANS-TOTAAL 355.731  352.489  

31-12-2018 31-12-2019

31-12-2018 31-12-2019
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JAARRAPPORTAGE 2019 EN VERGELIJKENDE BEGROTINGEN OVER  2020 EN 2021

PENNINGMEESTER VAN DE WERKGROEP DIENST AAN ISRAEL 

VALUTA EURO X 1

INKOMSTEN     Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Begroot

Omschrijving 2018 2019 2019 2020 2021

COLLECTEN/ Collecten 4.978 4.500 4.212 4.000 4.250

GIFTEN Giften 0 0 0 0 0

4.978 4.500 4.212 4.000 4.250

OV.INKOMSTEN Interest Bondspenn. 0 0 0 0 0

Interest Bankrekeningen. 5 75 0 0 0

Overige inkomsten 0 0 0 0 0

5 75 0 0 0

TOTALE INKOMSTEN 4.983 4.575 4.212 4.000 4.250

UITGAVEN Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Begroot

Omschrijving 2018 2019 2019 2020 2021

PROJEKTEN/ Nes Ammin 2.000 2.000 2.000 2.000 2.250

ONDERSTEU- Oz.veShalom, Jeruzalem 850 850 850 850 850

NINGEN Neve Shalom/Wahat al Salam 0 850 0 850 0

Cheider 200 200 200 200 300

Stichting Dugit 600 600 600 600 600

Folkertsmastichting/Pardes 200 200 200 200 300

 I.C.I. 200 200 200 200 200

O.J.E.C. 900 900 900 900 1000

Vrienden van het CIDI 200 200 200 200 300

St. Vrienden van Amcha Ned. 300 300 300 300 300

Yad Elie/Chaverim 500 500 500 500 750

Incidentele ondersteuningen 700 0 0 200 500

6.650 6.800 5.950 7.000 7.350

ALGEMENE KOSTEN Bureau/vergaderkosten 88 150 36 0 0

Kosten Bondsbureau 0 0 44 0 100

 Diversen/projecten/bank 154 500 177 250 250

 242 650 257 250 350
 

TOTALE UITGAVEN 6.892 7.450 6.207 7.250 7.700
 

NETTO-RESULTAAT -1.909 -2.875 -1.995 -3.250 -3.450
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JAARRAPPORTAGE 2019 EN VERGELIJKENDE BEGROTINGEN OVER  2020 EN 2021

PENNINGMEESTER VAN DE WERKGROEP DIENST AAN ISRAEL 

B     A     L     A     N     S

VALUTA EURO X 1

AKTIVA 1-1-2019 31-12-2019

Totaal Totaal

VLOTTENDE AKTIVA

LIQUIDE MIDDELEN Postbank 5.706 0 5.712

Postbank plus 13.805 0 11.809

19.511 17.521

REKENINGEN COU-

RANT DEELORG. Rek.crt.Bondspenn. 0 0 0

0 0

OV. VORDERINGEN Rente 5 0

Div. vorderingen 0 0

 5  0

BALANS totaal  19.516 17.521

PASSIVA 1-1-2019 31-12-19

Totaal Totaal

EIGEN VERMOGEN  

  Vermogen 21.425 19.516

Resultaat lopend boekjr. -1.909 -1.995

19.516 17.521

KORTLOPENDE

VERPLICHTINGEN 0 0

0 0

 BALANS totaal 19.516 17.521

VEG COLLECTEN 2019

VEG Gorkum 321,20€       

VEG Oude Bildtzijl 193,25€        VEG Goes 562,15€       

VEG Veendam 18,10€          VEG Yerseke 190,80€       

VEG Rotterdam 109,30€        VEG Elburg 378,50€       

VEG Den Haag 10,00€          VEG Burgum 102,60€       

VEG Nijverdal 205,67€        VEG Nunspeet 351,99€       

VEG Dronten 133,10€        VEG Wemeldinge 302,60€       

VEG Gouda 71,30€          VEG Leeuwarden 205,37€       

VEG Nieuwvliet 221,45€        VEG Heerde 368,96€       

VEG Franeker 51,90€          VERG Dordt 151,20€       

VEG Winschoten 98,70€          VEG onbekend 163,95€       

Tussentotaal 1.112,77€     Tussentotaal 3.099,32€    

TOTAAL 4.212,09€    
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Stichting voor Zending en Diakonaat  

 

Een jaarverslag kan niet meer zijn dan een zeer korte opsomming van activiteiten uit het 

betreffende jaar. Voor uitgebreidere informatie over een onderwerp kunt u terecht bij het 

bestuur en de missionair toeruster (MT). 

 

‘Speerpunten’ SZD in 2019: 

- Toerusting: ondersteuning ‘op maat’: gemeenten ondersteunen bij hun specifieke 

vragen en wensen. Gemeente-zijn in je omgeving, iets betekenen in je buurt, 

missionair gemeente-zijn, uitnodigend gemeente-zijn, aantrekkelijk gemeente-zijn, 

zijn daarbij kernbegrippen. Om die handen en voeten te geven ook in uw gemeente, 

helpen we u graag! 

- De Inspiratiedag stond ook dit jaar in het teken van elkaar ontmoeten en had als 

thema ‘VRIENDSCHAP GAAT DOOR ALLE MUREN HEEN’ met als hoofdgasten de werkers 

uit Oekraïne. Dit jaar voor het eerst in twee regio’s; Zuidwest en Noordoost.  

- Werkers en projecten op het gebied van zending en diaconaat in binnen en 

buitenland, de Bijbelvereniging, fam. Barendse en Oekraïne. 

- De problematiek van armoede wereldwijd kreeg aandacht via de goederenactie, 

bijdragen voor Oikocredit en financiële bijdragen vanuit het Noodfonds.   

- Armoede en gerechtigheid in Nederland: Micha Nederland NL 

- Ook dit jaar kwamen weer diverse vragen om financiële ondersteuning binnen die 

moesten worden afgehandeld. 

- Ondertussen zijn er al een aantal bijdragen gegeven vanuit de verschillende legaten. 

De besteding daarvan gaat nog steeds door. 

- Kerkproeverij kreeg in veel gemeenten in de Bond een vervolg. 

 

1. WERKERS 

Missionair toeruster, Janneke Doornebal 

- De landelijke SZD dag in oktober, genaamd Inspiratiedag, is een activiteit die het 

hele jaar door aandacht vraagt. Voorbereiding en uitvoering waren dit jaar wat 

anders dan anders doordat we op twee plekken bij elkaar kwamen en door de 

aanwezigheid van de Oekraïense broeders en zusters.  

- Het gewone werk gaat door, ook in 2019: actief benaderen van SZD contactadressen, 

publicaties in Ons Orgaan, informatie verwerken en doorgeven, reageren op de 

(meestal via e-mail gestelde) vragen vanuit de gemeenten, voorgaan in diensten met 

thema’s die met de SZD te maken hebben. Daarnaast ook op afroep naar activiteiten 

en groepen in de gemeenten.  

- De MT is adviseur van het bestuur en woonde als zodanig de bestuursvergaderingen 

van de SZD bij.  

- Regelmatig zijn er landelijke (studie)bijeenkomsten en ontmoetingen met collega’s uit 

andere kerkgenootschappen.  

Het Bondsbureau, in de persoon van Fransciska Sein, denkt mee en biedt onmisbare 

ondersteuning van al dit werk. 

2019 liep anders dan verwacht door de plotselinge ziekte en het overlijden van Xander, 

Jannekes man, in april 2019. Daardoor is zij een tijd niet actief werkzaam geweest. Het 

intensieve meeleven en meebidden vanuit de gemeenten, de SZD, de Bond, en ook 

vanuit de andere werkers, en de broeders en zusters in Oekraïne heeft haar gesteund en 

geholpen in die moeilijke periode, en steunt haar nu nog steeds! 

  

Fam. Barendse – Oeganda 

Kees en Ilonka Barendse zijn uitgezonden vanuit de Vrije Evangelische Gemeente Elburg 

in samenwerking met de M.A.F en de SZD naar Kampala in Oeganda. Kees is daar 

hoofdwerktuigkundige en verantwoordelijk voor het team van onderhoudsmonteurs dat 

door middel van inspecties en reparaties de vliegtuigen van de M.A.F. veilig en 

betrouwbaar houdt. Ilonka werkt als HR-tussenpersoon voor Oeganda, Tanzania, Kenia 

en Zuid-Soedan. Door een bezoek aan deze landen en via skype onderhoud ze contact 
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met de program managers en rapporteert ze terug naar het hoofdkantoor. Via rondzend- 

en/of (maandelijkse) nieuwsbrieven houden wij contact met hen.  

Het is goed om te zien en te horen dat het werk van de fam. Barendse in Oeganda tot 

een zegen is voor velen daar. 

 

2. PROJECTEN 

Oekraïne - Transkarpatië – Bond van Evangelische Christen Baptisten 

De SZD steunt financieel het werk van een aantal evangelisten/diaconaal werkers in de 

Unie van Evangelische Christen-Baptisten, in Transkarpatië: Vasyl Blyashko, Stephan 

Nemesh en Bohdan Pavlyuk. Pavluk en Blyashko zijn voorganger/evangelist/diaconaal 

werker en Nemesh coördineert en begeleidt het evangelisatiewerk in heel Transkarpatië, 

en is daarnaast actief in het bestuur van de Unie in Transkarpatië en mentor voor 

jongere voorgangers. De provincie Transkarpatië is gelegen in het westen van Oekraïne, 

tegen Slowakije, Hongarije en Roemenië. Het gaat economisch nog steeds heel slecht in 

het land. De werkloosheid is hoog en er lijkt op dit moment weinig uitzicht te zijn op 

verbeteringen.  

Geld en goederen zijn ook dit jaar weer naar de Oekraïne getransporteerd. De 

ondersteuning blijft hard nodig! We merken het ook aan de verslagen die we krijgen van 

het werk van het medisch centrum in Bushtino, dat zich uitbreidt. Meer armen kunnen 

geen gezondheidszorg meer betalen en moeten een beroep op het centrum doen. 

Het is en blijft indrukwekkend hoe de kerk daar met beperkte middelen getuigt van Gods 

liefde.  

 

Dankzij een geoormerkt legaat kunnen we ook vijf jaar ondersteuning geven aan 

voorganger/evangelist Volodymyr Shelemba uit Jasinya in Oekraïne, een gebied waar 

heel veel bijgeloof heerst. 

Ook voor het door de SZD ondersteunde Medisch Centrum is gedurende vijf jaar een 

extra bedrag uit dat geoormerkte legaat beschikbaar, inmiddels hebben we vier jaar 

ondersteund.  

 

Goederenactie  

Een tweetal vrachtwagens met hulpgoederen ging in 2019 naar Oekraïne. Helaas lukte 

het ook dit jaar niet om de goederen probleemloos over de grens te krijgen en het 

duurde tot oktober voor de douane de goederen vrijgaf.  

De goederenactie wordt nog steeds op grote schaal door onze gemeenten gesteund. Heel 

veel dank daarvoor. Onze hulp blijft (helaas) nog steeds heel erg nodig en we blijven 

zoeken naar de beste manieren om onze broeders en zusters daar te ondersteunen in 

hun werk. 

 

Uit de legaten werden de volgende projecten ondersteund: 

Oeganda - Project Child’s Destiny of Hope  

Dit is een christelijke hulporganisatie die werkt in het afgelegen zuidoosten van Oeganda. 

Doel is om kinderen kansen te bieden om door hoogwaardig onderwijs aan een goede 

toekomst te werken, ondersteuning was toegezegd voor 4 jaar, dit was het laatste jaar. 

 

De Sluis  

Door een legaat met opdracht dat te besteden aan een diaconaal binnenlands project 

kunnen wij zes jaar ‘de Sluis’ ondersteunen, dit is het vijfde jaar van ondersteuning. 

Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘de Sluis’ stelt zich ten doel om gedetineerden en 

ex-gedetineerden van Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) ondersteuning te bieden bij 

praktische zaken, hulp aan hun families en bij terugkeer in de samenleving. Deze 

ondersteuning biedt ‘de Sluis’ vanuit het netwerk van kerken in de regio Amsterdam, 

Haarlem en Zaanstreek-Waterland 

 

Heilig Vuur West 

Pioniersplek in Amsterdam-West, ondersteuning was toegezegd voor 3 jaar en deze drie 

jaren zijn nu voorbij. 
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Eenmalige projecten 

De SZD heeft ook in 2019 financiële ondersteuning gegeven aan enkele eenmalige 

projecten zowel in het binnen- als in het buitenland. Dit is mogelijk door de verkregen 

legaten, te denken hierbij aan Kerst evangelisatie projecten, Paasvieringen zoals ‘De 

Passie’, ondersteuning predikantenvergadering, missionaire activiteiten in diverse 

VEG’en. 

 

3. NOODFONDS 

In 2019 is er in totaal €15.000, - gegeven voor slachtoffers van rampen in Mozambique, 

Malawi, Zimbabwe, Sulawesi en Albanië. 

 

4. DE SZD INSPIRATIEDAG  

Dit jaar voor het eerst een ‘Inspiratiedag’ in twee regio’s, een regio Zuidwest in de VEG 

Gouda en een regio Noordoost in de VEG Meppel. Net als voorgaande jaren, op de 

landelijke SZD dag, was er ruimte voor ontmoeting, voor gewoon fijn samen zijn! Deze 

dag, met in totaal zo’n 80 aanwezigen, stond in het teken van ‘VRIENDSCHAP GAAT DOOR 

ALLE MUREN HEEN’ met als hoofdgasten ‘onze’ werkers uit Oekraïne. Het was een 

waardevolle dag!  

In 2020 proberen we ook weer een inspirerende Inspiratiedag neer te zetten en ook weer 

op twee locaties! 

 

5. COMMUNICATIE 

Bijeenkomsten en presentaties 

Ook dit jaar zijn bestuursleden, de missionair toeruster en/of zendingswerkers actief 

geweest ten behoeve van activiteiten in gemeenten, met presentaties, enz.  

 

Publicaties 

In Ons Orgaan werden de SZD activiteiten gepresenteerd, en achtergrondinformatie 

gegeven. Op de website en via Facebook worden regelmatig berichten doorgegeven. 

 

6. BESTUUR 

Veranderingen in het bestuur 

Afgelopen jaar zijn er geen veranderingen geweest in de samenstelling van het bestuur.  

Er is veel werk verzet door het bestuur voor de SZD, ondersteund door Fransciska Sein, 

vooral ook in de periode dat de MT (voor een deel van de tijd of geheel) afwezig was. 

 

Financiën 

Een deel van onze inkomsten komt uit de omslagbijdrage. Naast deze omslagbijdrage 

zijn de ‘gewone’ collectes, begin februari, paas- en pinkstercollecte en de collecte eind 

oktober hard nodig om de rest van de begroting ‘sluitend’ te krijgen. 

Het financieel jaarverslag vindt u opgenomen in de stukken voor de voorjaarsvergadering 

van de Bond 2020. 

 

Postzegels en kaarten 

Deze brengen elk jaar weer nog steeds, ondanks de verminderde hoeveelheid post, een 

bescheiden bedrag op zodat het zeker de moeite waard is om hier aandacht voor te 

hebben. Veel dank voor inzamelaars en de verwerkers! Op de website van de Bond/SZD 

vindt u wat er wel en niet ingezameld kan worden. We verzamelen postzegels, kaarten, 

(oud en vreemd) geld, oude mobieltjes, inktcartridges en nog meer in voor het EBC 

(Evangelisch Begeleidingscentrum). 

 

7. SAMENWERKING 

De SZD is participant in de NZR (Nederlandse Zendingsraad). De zetel in de NZR van de 

SZD is vacant. De missionair toeruster van de SZD bezoekt namens het bestuur als 

secundus regelmatig de vergaderingen. Via de NZR zijn er contacten met heel veel 

kerkelijke en christelijke zendingsorganisaties in Nederland.  
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Ook is de SZD participant in Micha Nederland om te werken aan gerechtigheid en de 

strijd tegen armoede aan te gaan. Daarvoor is een jaarlijkse bijdrage bestemd voor 

Micha Nederland. Daarnaast praat de SZD als deelnemer mee over het beleid van Micha 

Nederland.  

 

Vanwege de ondersteuning van fam. Barendse is er regelmatig contact met de MAF. 

 

8. TENSLOTTE 

De SZD is belangrijk voor toerusting en uitvoering op het gebied van zending, diaconaat 

en evangelisatie binnen de Bondsgemeenschap. Wij doen dit namens en in opdracht van 

alle gemeenten en hopen dit ook in 2020 te kunnen blijven doen. Uw hulp is blijvend 

nodig, zowel financieel als in gebed en meedenken. De SZD is regelmatig in het land te 

vinden met bezoeken en presentaties. We proberen een rol te spelen in het doorgeven 

van wat gemeenten doen en hoe ze activiteiten (kunnen) vormgeven. Maar daarvoor is 

nodig dat we dat ook van gemeenten horen! 

Uiteraard kunt u altijd een beroep doen op de SZD en/of de MT. Bel of mail en we zoeken 

naar een manier om u zo goed mogelijk te ondersteunen! 

En ook voor 2020 vragen wij u om structurele financiële steun voor de SZD en vooral ook 

om de werkers en projecten in uw gebeden niet te vergeten. 

 

Namens het bestuur, Anja Smits, secretaris 

 

 
 
Financieel jaarverslag van de penningmeester van de SZD 

 

Toelichting op het financieel verslag 2019 

Inkomsten / uitgaven: 

De reguliere inkomsten zowel voor zending als ook voor diaconaat waren in 2019 hoger 

dan begroot, waarvoor hartelijk dank! Bij het diaconaat was dit mede door een royale gift 

voor het Medisch Centrum in Oekraïne.  

Het noodfonds kreeg een extra injectie vanuit het opheffen van VEG Velp. 

Door al deze giften kon het tekort beperkt blijven tot € 5.188 waarvan € 4.000 uit het 

algemeen legaat gebruikt is ter compensatie.  

 

Balans: 

Het resulterend tekort van € 1.188 komt weer in mindering van het eigen vermogen, wat 

hierdoor daalt tot € 128.450. 

 

Legaten: 

Van de opgeheven VEG Velp ontvingen we een bedrag van € 24.568 te besteden voor 

onze partners in Oekraïne. Hierdoor kunnen we o.a. de ondersteuning aan pastor 

Volodymyr Shelemba voortzetten, nu het legaat van Amersfoort leeg is. 

Van voormalige VEG Apeldoorn ontvingen we het bedrag van € 22.500 terug, zodat we 

dit nu weer voor andere projecten kunnen inzetten. 

 

Begroting 2021: 

Door inkrimpen van de werkzaamheden van de Missionair Toeruster worden de uitgaven 

lager. Hierdoor verwachten we dat het eigen vermogen makkelijker op peil te houden is 

en we nog niet op de ondersteuning van onze broeders in Oekraïne hoeven te 

bezuinigen. 

Namens het bestuur, Leen Bijl, penningmeester



JAARRAPPORTAGE 2019

PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING VOOR ZENDING EN DIACONAAT VAN DE 

BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND

B  A  L  A  N S E N   per:

  ACTIVA

Totaal Totaal

 VASTE ACTIVA geen boekwaarde meer -                 -                 

FINANCIELE ACTIVA Certificaat van Aandelen 551            5.554         

551            5.554         

 VLOTTENDE ACTIVA

 LIQUIDE MIDDELEN Bankrekeningen: -                 -                 

ASN spaarrekening 214.213      244.345      

ING 876 17.267        19.469        

ING 842 1.330         1.025         

232.810      264.839      

OVERIGE VORDE- Nog te ontvangen rente 132            61              

RINGEN Nog te ontvangen posten -                 -                 

 vooruitbetaalde steun Oekraine 12.830        -                 

 12.962         61              

BALANS-TOTAAL (D)  246.323    270.454    

 PASSIVA

Totaal Totaal

 EIGEN VERMOGEN  

  Kapitaal SZD begin boekjaar 134.382      129.638      

Reultaat lopend boekjaar 4.744-         1.188-         

129.638      128.450      

 BESTEMMINGSRESERVES

nog te bestemmen Helpende Hand 26              -                 

Reserves uit Vrouwenwerk 4.610         4.310         

Te bestemmen legaat 2011 35.453        53.953        

te bestemmen legaat tbv missionaire gem 6.597         3.697         

te bestemmen giften Amersfoort 21.500        13.900        

te bestemmen legaat Hartzheim 2.986         -                 

te bestemmen gift Utrecht 15.000        13.000        

te bestemmen gift Velp 20.318        

 86.172        109.178      

 VERPLICHTINGEN

 PROJEKTEN Noodfonds 13.772        28.087        

Overige af te dragen projecten 3.000         1.462         

-                 -                 

 16.772        29.549        

 KORTLOPENDE

 VERPLICHTINGEN Te betalen facturen 9.795         431            

Reservering tbv MT, belasting en verz 3.786         2.846         

Te betalen Oekraine 60              -                 

Ov.te betalen posten 100            -                 

13.741        3.277         

  BALANS-TOTAAL ( C ) 246.323    270.454    

 31 – 12 – 2018 31 – 12 – 2019

 31 – 12 – 2018 31 – 12 – 2019

 28  2020 Voorjaarsvergadering van de Bond ●



JAARRAPPORTAGE 2019

PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING VOOR ZENDING EN DIACONAAT VAN DE 

BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND

INKOMSTEN Realisatie Begroot Realisatie Begroot Begroot Begroot

omschrijving 2018 2019 2019 2020 2021 2022

BONDSBIJDRAGE 31.120 35.394 33.810 36.900 38.400 39.000

COLLECTES, GIFTEN ALGEMEEN 14.746 12.000 15.097 11.000 11.000 11.000

COLLECTES, GIFTEN ZENDINGSTAKEN

    Paascollecte zending binnenland 5.560 4.775

    Pinkstercollecte zending buitenland 6.498 10.140

    Collectes en giften fam. Barendse 1.983 1.068

    Collectes en giften Jaarproject 1.056 870

    Overige collectes, giften en projecten

Totaal Zendingstaken 15.096 13.000 16.853 12.000 12.000 12.000

COLLECTES, GIFTEN DIACONALE TAKEN

    Werelddiaconaat 4.881 3.483

    Binnenlands Diaconaat 1.974 1.871

    Collectes en giften Oekraine 4.294 7.277

    Coll. en giften transport goederenactie 4.290 3.423

    Collectes en giften Exodus / de Sluis 1.228 861

    Collectes en giften P3W 199 93

    Collectes en giften Evnika 12.524

Totaal Diaconale taken 29.390 14.000 17.008 13.000 13.000 13.000

COLLECTES, GIFTEN NOODHULP

    Collectes etc vluchtelingen Z-Europa 95

    Collectes etc Oost Afrika 3.427

    Collectes etc  aardbeving Papoea N G 66 0

    Collectes etc  Sulawesi 5.580 200

    Collectes etc VEG kerken Venezuela 345 24

    Overige collectes en giften  Noodhulp 3.982 19.664

    Onttrekking reserve noodfonds 2.527 0

Totaal Noodhulp 12.595 5.000 23.315 5.000 5.000 5.000

COLLECTES, GIFTEN voor derden 499

RENTE OPBRENGSTEN 135 500 64 125 75 75

Totaal reguliere inkomsten 103.083 79.894 106.646 78.025 79.475 80.075

Besteding Legaat tbv Projecten (zie spec) 28.990 20.586 -2.438 11.497 6.600 3.811

Besteding Legaat tbv reguliere kosten 12.000 15.000 4.000 12.000 0 0

TOTAAL INKOMSTEN 144.073 115.480 108.208 101.522 86.075 83.886
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UITGAVEN Realisatie Begroot Realisatie Begroot Begroot Begroot

omschrijving 2018 2019 2019 2020 2021 2022

ZENDINGSTAKEN

    fam. Barendse via MAF 11.000 11.000

    afdracht Jaarproject 1.055 870

    zendingswerkers Oekraine 8.480 8.500

Totaal Zendingstaken 20.535 20.000 20.370 20.000 20.000 20.000

DIACONALE TAKEN

    Diaconaal werker Oekraine 3.940 3.950

    Goederen transport Oekraine 6.833 6.633

    Med. Centrum Oekraine 6.000 6.000

    Overige kosten Oekraine 3.034 2.414

    P3W Kerk in Actie 145 93

    afdracht ziekenhuiskosten Evnika 12.524 0

Totaal Diaconale taken 32.476 18.000 19.090 18.000 18.000 18.000

MISSIONAIR TOERUSTER 36.320 40.000 31.764 37.500 20.000 20.000

NOODHULP

    noodhulp vluchtelingen Z-Europa 95 0

    noodhulp Oost Afrika 4.000

    noodhulp aardbeving Albanie 5.000

    noodhulp aardbeving Papoea N G 3.500 0

    noodhulp Sulawesi 6.000 0

    noodhulp VEG kerken Venezuela 3.000 0

    aanvulling reserve noodfonds 14.315

Totaal Noodhulp 12.595 5.000 23.315 5.000 5.000 5.000

TOERUSTING/PUBLICITEIT

    reiskosten deputatie bezoeken 430 0

    kosten inspiratiedag 790 1.203

    kosten bezoekers uit Oekraine 1.505

    kosten kader bijeenkomsten 140 220

    kosten kerkproeverij 100

    folder materiaal / collectezakjes 563 272

Totaal toerusting en publiciteit 2.023 3.000 3.200 2.000 3.000 3.000

ORGANISATIEKOSTEN

    administratie- en beheerskosten 985 702

    Porti-telefoon-bankkosten 1.773 1.527

    aandeel kosten bondsburo en secr 6.962 5.907

    kosten werkplek MT-er op bondsburo 2.435 2.460

    div. kantoor- en onderhoudskosten 54

Totaal Organisatiekosten 12.155 14.000 10.650 12.000 11.000 11.000

BESTUURSONKOSTEN

    reis- en vergaderkosten 530 613

    aansprakelijkheidsverzekering 166 166

    kosten bezoek projecten 978 0

    overig 249 357

Totaal bestuursonkosten 1.923 1.500 1.136 2.000 1.500 1.500

CONTRIBUTIES/BIJDRAGEN

    N.Z.R. 1.300 1.300

    Micha 500 510

Totaal contributies 1.800 2.100 1.810 2.100 1.810 1.810

Doorgestuurde collectes derden 0 499

Totaal reguliere uitgaven 119.827 103.600 111.834 98.600 80.310 80.310

PROJECTEN betaald uit LEGATEN 28.990 20.586 -2.438 11.497 6.600 3.811

TOTAAL UITGAVEN 148.817 124.186 109.396 110.097 86.910 84.121

TOTAAL INKOMSTEN 144.073 115.480 108.208 101.522 86.075 83.886

TEKORT (-) RESP. OVERSCHOT (+) -4.744 -8.706 -1.188 -8.575 -835 -235

30  2020 Voorjaarsvergadering van de Bond ●



LEGATEN en FONDSEN Realisatie Toegezegd Realisatie Toegezegd Toegezegd Toegezegd

specificatie 2018 2019 2019 2020 2021 2022

 Legaat 2011     Saldo 1 januari 48.453 35.453 35.453 53.953 41.953 41.953

    terug ontvangen van VEG Apeldoorn -22.500

    project Hart en Ziel Nepal 1.000 0

    Aanvulling tekort reguliere uitgaven 12.000 12.000 4.000 12.000 0

Totaal besteding legaat 13.000 12.000 -18.500 12.000 0 0

Nog te besteden 35.453 23.453 53.953 41.953 41.953 41.953

Legaat tbv Missionaire gemeenten

Saldo 1 januari 17.247 6.597 6.597 3.697 0 0

    missionair werk Zwolle 1.250 400

    missionair werk Meppel 3.750

    missionair werk Heerde Kerst 2.500 2.000

    missionair werk Goes Kerst 1.650 500

    missionair werk Beverwijk 1.500

Totaal besteding legaat 10.650 15.000 2.900 3.697 0 0

Nog te besteden 6.597 -8.403 3.697 0 0 0

Gift Amersfoort tbv Buitenlandse Zending

Saldo 1 januari 3.270 0 0 0 0

     ondersteuning Pastor Volodymyr Oekraïne 3.270 0 0 0 0

Nog te besteden 0 0 0 0 0

Gift Amersfoort tbv Buitenlands Diaconaat

Saldo 1 januari 6.600 3.600 3.600 600 0 0

     Bijdrage Medisch Centrum Oekraine 3.000 3.000 3.000 600 0 0

Nog te besteden 3.600 600 600 0 0 0

Gift Amersfoort tbv Binnenlandse Zending

Saldo 1 januari 12.600 10.100 10.100 8.100 5.000 2.500

     pioniersplek Heilg Vuur West (A’dam) 2.500 2.000 2.000 0

     nog te bestemmen 5.000 3.100 2.500 2.500

Nog te besteden 10.100 3.100 8.100 5.000 2.500 0

Gift Amersfoort tbv Binnenlands Diaconaat

Saldo 1 januari 10.400 7.800 7.800 5.200 2.600 0

     Bijdrage DSG De Sluis Zaandam 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0

Nog te besteden 7.800 5.200 5.200 2.600 0 0

Legaat Dhr. L. Hartzheim

Ontvangen / Saldo 1 januari 5.986 2.986 2.986 0 0 0

     Bijdrage weeshuis CD Hope Oeganda 3.000 2.986 2.986 0 0 0

Nog te besteden 2.986 0 0 0 0 0

Gift VEG Utrecht tbv Binnenlandse projecten

Ontvangen 2017 15.000 15.000 15.000 13.000 13.000 13.000

     Kerstmarkt VEG Wormerveer 500

     De Passie VEG Burgum 1.500

Nog te besteden 15.000 15.000 13.000 13.000 13.000 13.000

Gift VEG Velp tbv Oekraine

Ontvangen 2019 24.568 20.318 16.058 11.798

     ondersteuning Pastor Volodymyr Oekraïne 4.250 4.260 4.260 4.260

20.318 16.058 11.798 7.538

REST BEDRAG VROUWENWERK

Saldo 1 januari 6.611 4.611 4.611 4.311 2.811 1.311

    project Perspectief+ van TerWille 1.500 1.500 1.311

    bijdrage spreker predikantenvergadering 300

    project auto Albanie via VEG Elburg 2.000

Totaal besteed 2.000 0 300 1.500 1.500 1.311

Nog te besteden 4.611 4.611 4.311 2.811 1.311 0

REST BEDRAG HELPENDE HAND

Saldo 1 januari 996 26 26 0 0 0

     toegevoegd aan algemene middelen 26

     restant Pastor Volodymyr Oekraïne 970

Totaal besteed 970 0 26 0

Nog te besteden 26 26 0 0 0 0

besteding legaten / fondsen 28.990 20.586 -2.438 11.497 6.600 3.811

nog te besteden legaten 86.173 43.587 109.179 65.364 58.764 54.953

eigen vermogen einde boekjaar: 128.911 120.205 127.723 119.148 118.313 118.078

 2020 Voorjaarsvergadering van de Bond ●  31



Overzicht collecten en giften SZD 2019
Algemeen Zending Diaconaat Noodhulp Jaarproj. Totaal

Amsterdam 549 100 159 808
Apeldoorn 0
Bath 79 79
Bennekom 685 685
Beverwijk 405 234 204 843
Burgum 25 126 359 510
Bussum 90 599 439 502 1.630
Den Haag 50 100 250 100 25 525
Dordrecht 326 89 285 700
Elburg 498 354 852
Enschede 210 359 569
Franeker 208 372 228 118 304 1.230
Goes 772 1.925 596 3.293
Gorichem 345 403 165 58 971
Gouda 452 183 635
Heerde 397 733 1.130
Kampen 471 286 150 907
Leeuwarden 535 538 249 65 1.387
Meppel 125 125 250
Nieuwvliet 968 1.153 739 173 3.033
Nunspeet 0
Nijverdal 178 3.937 229 698 5.042
O.-Flevoland 60 177 261 67 68 633
Oude Bildtzijl 1.500 357 330 306 2.493
Oude Pekela 20 164 98 84 366
Rotterdam 454 89 491 1.034
Veendam 521 50 575 104 1.250
Velp 8.148 624 16.474 25.246
Wemeldinge 353 1.986 127 783 3.249
Winschoten 60 425 98 31 25 639
Wormerveer 585 455 1.154 659 210 3.063
Yerseke 35 1.274 610 760 2.679
Zwolle 200 76 276
Particulieren 1.205 10 5.015 10 6.240
H.H. 26 26
TOTAAL 15.097 15.983 17.008 23.315 870 72.273
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Seminarium 

 

Bestuursleden 

In 2019 zijn er enkele wijzigingen geweest in het bestuur van het Seminarium. 

Jelle Hospes is in januari 2019 officieel als bestuurslid het bestuur komen versterken. Ds. 

Ed van den Berg-Strijker heeft na vertrek van Henk Pieters de taak van voorzitter op zich 

genomen. 

We zijn blij en dankbaar dat we onze taken goed hebben kunnen vervullen.  

 

Taakstelling  

Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken aan het Seminarium en 

draagt zorg voor de algemene beleidslijnen rond onderwijsroutes, financiën, de taken die 

door het docententeam worden uitgevoerd e.d. Het bestuur onderhoudt de officiële 

contacten met het college van bestuur van de PThU (Protestantse Theologische 

Universiteit). Het jaarlijkse contact met de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) wordt 

namens het bestuur behartigd door de coördinator opleidingen. 

 

Leo Mietus heeft een vertaling en inleiding geschreven bij het boek ‘De kern van onze 

hoop’ van John E. Phelan Jr.(U.S.A), over de actualiteit van de christelijke eschatologie.  

John Phelan betoogt dat de eschatologie – de leer van de laatste dingen – niet alleen 

over de toekomst gaat, maar dat het gaat over nu, en dat de eschatologie het hart vormt 

van de kerk.  

Jay Phelan liet weten blij te zijn met de vertaling van zijn boek. Het is in brochurevorm in 

de reeks van de Bond uitgegeven en bij het Bondsbureau verkrijgbaar.  

 

Leo Mietus heeft ook een overzicht gemaakt van de geschriften van Bert Louwerse 

inclusief samenvattingen (Titellijst Bert Louwerse). Dit overzicht is opgenomen in een 

bundel met teksten bij het symposium van 26 mei 2018, dat werd gehouden t.g.v. het 

verschijnen van het boek ‘Weggaan en toch blijven’. Ed van den Berg-Strijker heeft dit 

deel van de bundel geredigeerd. Deze bundel die ook ‘Weggaan en toch blijven’ heet, is 

door het bestuur tijdens de najaarsbondsvergadering aangeboden aan alle gemeenten en 

het comité. 

 

Daarnaast heeft Leo gewerkt aan een boek over ds. Jac. Lissenberg en diens verzet 

tegen het fascisme en nationaalsocialisme in de jaren ’30. Dit boek “Geloven is drijven 

boven duizenden vademen diepte” is op 24 oktober gepresenteerd tijdens een 

bijeenkomst in de VEG Dordrecht. Het werpt nieuw licht op belangrijke kenmerken van 

het vrij evangelische erfgoed en vormt een aanvulling op het boek van Bert Louwerse 

‘Totdat Hij komt’ dat over dezelfde thematiek gaat en waarvan in 2019 een herdruk is 

verschenen. In Dordrecht is een gesprekskring rond het boek gestart. Het bestuur 

moedigt andere gemeenten aan dit ook te doen. In de predikantenvergadering van 2020 

zal Leo eveneens een bijdrage over deze publicatie verzorgen, vertaald naar en 

toegespitst op de actualiteit. Het boek kan goede diensten bewijzen voor wie zich wil 

bezinnen op de vraag wat vrij evangelisch is.  

 

Seminarium in transitie 

2019 was het eerste jaar waarin het Seminarium op de nieuwe manier functioneerde 

zoals besloten door de Bondsvergadering van 3 november 2018. Als gemeenten gebruik 

willen maken van diensten van het Seminarium kunnen ze bij het comité aankloppen 

voor een tegemoetkoming in de kosten.  

Om aan te sluiten bij de nieuwe rol van het Seminarium is ook de Studiegids herschreven 

en zijn de teksten van het Seminarium op de website van de Bond aangepast. Het 

seminarium heeft momenteel geen studenten, die studeren bij de PThU of een 

studieopdracht bij het Seminarium volgen. Het schrijft zelf sinds 2019 geen studenten 

meer in. 
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In het decembernummer van ‘Ons Orgaan’ verscheen een artikel over het transitieproces 

waarin het seminarium zich bevindt. Een tweede, versie is nadien aan de gemeenten 

toegezonden. 

 

AiO  

Verder heeft 2019 in het teken gestaan van de voorbereiding op het aanstellen van een 

AiO samen met de PThU. Na het opstellen van een onderzoeksplan is een vacature 

gesteld voor de AiO, waarna in oktober Petra Laagland Winder is aangenomen. Petra is in 

januari 2020 gestart met haar onderzoek dat gaat over de ‘wisselwerking tussen 

individuele geloofsbeleving en gedeelde geloofstaal, in praktijken van kleine protestantse 

christelijke geloofsgemeenschappen die zich bewust zijn van hun postseculiere context’. 

Het bestuur hoopt met de uitkomsten van het promotieonderzoek bij te dragen aan de 

theologie en daarmee aan de betekenis van kleine geloofsgemeenschappen voor kerk en 

samenleving. 

Eind 2019 zijn de financieringsafspraken tussen de PThU en het Seminariumbestuur 

definitief gemaakt. De aanstelling is voor vier jaar en eindigt op 31 december 2023.  

 

Financiën  

Voor de financiën verwijzen we naar het nog te verschijnen jaarverslag van de 

penningmeester. 

 

Openingsdag 

De jaarlijkse openingsdag werd dit jaar op 12 oktober in Noord-Holland /het Gooi 

georganiseerd.  

We hebben een duik in de geschiedenis genomen door een wandeling op een van de ’s-

Gravelandse buitenplaatsen, een bezoek aan het vestingmuseum in Naarden en samen 

eten bij het fort Uitermeer (onderdeel van de Hollandse waterlinie). 

Het was goed om elkaar (docenten, bestuursleden en partners) beter te leren kennen. 

Aangezien we momenteel geen studenten hebben willen we in 2020 kijken of en in welke 

vorm, er een openingsdag zal worden gehouden. 

 

Studiedagen 

De docenten namen aan verschillende bijeenkomsten deel zoals op 21 februari de 

bijeenkomst in de VEG Nijverdal over Weggaan en toch blijven en op 10 juli een 

expertmeeting over de pedagoog Kohnstamm (kleine bijdrage over Gunning en 

onderwijs), georganiseerd door dr. John Exalto van de faculteit psychologie en 

pedagogiek van de VU. 

Theo Hettema heeft bijdragen geleverd voor diverse bijeenkomsten en symposia waarbij 

het kerkasiel in de Bethelkerk te Den Haag aan de orde kwam. 

 

Diverse voorlichtingsbijeenkomsten van de PThU werden bezocht, o.a. een lezing over 

het onderwerp ‘Tussen Hooglied en #Me Too’ die door prof. Heleen Zorgdrager werd 

gehouden t.g.v. de Dies (de ‘geboortedag’) van de PThU. De actualiteit was vanwege de 

Nashvilleverklaring zeer groot. Verder een inspirerend minisymposium met als thema 

‘messiaanse exegese’ bij het afscheid van prof. Rinse Reeling Brouwer. Hij heeft zich 

naast zijn omvangrijke wetenschappelijke werk ook altijd ingezet voor het werk van 

lokale kerken.  

Prof. dr. Pieter Vos hield in Groningen een inaugurele rede als hoogleraar geestelijke 

verzorging bij de krijgsmacht. Hij behandelde het concept ‘moral injury’ en stelde dat 

ziektes van militairen na een missie niet alleen maar beschouwd kunnen worden als 

‘pech’ voor een individuele militair, maar vooral ook als ‘schade’ die het politieke systeem 

veroorzaakt en waar wij ook als burgers mede voor verantwoordelijk zijn. 

Op 13 december nam dr. Renée van Riessen afscheid van de PThU (Groningen). Renée 

was samen met Onno Zijlstra jarenlang het filosofenduo van de ThUK (en later PThU). In 

haar werk besteedde ze veel aandacht aan de joodse filosoof Emanuel Levinas. Van haar 

geestelijke erfenis vallen vooral op de pleidooien om je als theologen niet vast te 
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klampen aan ‘ronde verhalen’, te waken tegen de ver-economisering van de wetenschap, 

m.n. de geesteswetenschappen. 

Op 21 juni startte het lectoraat: Zingeving in Nieuwe Geloofsgemeenschappen (ZING) 

van Sake Stoppels aan de CHE.  

 

Oriëntatiecursus 

Er zijn in 2019 door het comité verschillende gemeentelijk werkers aangemeld voor de 

oriëntatiecursus. 

Dhr. Gooitzen Riemersma, gemeentelijk werker in de VEG Leeuwarden 

Dhr. Durk Muurling, gemeentelijk werker in de VEG Elburg  

Mevr. Froukje Wesseling – Schilstra, gemeentelijk werker in de VEG Burgum 

 

Voor ds. Han Cuperus (VEG Dordrecht) is een leesopdracht opgesteld die uiterlijk 1 juli 

2020 zal zijn afgerond. Cuperus wordt als Doopsgezind predikant gedetacheerd in de 

VEG en wordt geen Bondspredikant. 

 

Mentoraat 

Ds, Janno van den Ende heeft in 2019 mentoraat ontvangen van ds. Jaap Brederveld. Dit 

is inmiddels afgerond. Bestuurslid Jikky de Jong deed hierbij de begeleiding. 

 

Studenten 

In 2019 hadden we als Seminarium geen “eigen” studenten. In de nieuwe afspraken met 

de PThU zullen in het vervolg studenten worden ingeschreven door de PThU en zullen 

onze docenten een aantal colleges verzorgen. 

 

Primaire nascholing 

Ds. Janno van den Ende neemt deel aan de cursussen voor de primaire nascholing die 

verzorgd worden voor het Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit te Hydepark 

(Doorn) in opdracht van de PKN. Ds. Jikky de Jong-Buursma verzorgt als bestuurslid van 

het seminarium de coördinatie van de primaire nascholing, De voortgezette nascholing 

van de predikanten en gemeentelijk werkers valt onder de verantwoordelijkheid van een 

daartoe aangestelde werkgroep. 

 

De relatie met de PThU 

De samenwerking met de PThU verloopt goed. Onze docenten participeren in de 

onderzoeksgroepen Sources en Beliefs van de PThU en leveren bijdragen aan de 

supervisie van studentengroepen, de wekelijkse kapelvieringen en andere activiteiten 

 

In 2019 is er nauw samengewerkt met de PThU bij het opstellen van een 

onderzoeksopdracht en het aanstellen van de AiO. 

 

Het CvB van de PThU zal per 1 maart 2020 worden uitgebreid met een nieuwe 

bestuurder. Dr. C.P. (Kees) Boele is benoemd als lid van het College van Bestuur van de 

Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam-Groningen. Hij zal zich naast de 

rector, prof. dr. Mechteld Jansen, inzetten voor de verdere uitbouw van de Protestantse 

Theologische Universiteit. 

 

Namens het bestuur. Han Oost,secretaris 
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Ons Orgaan 

 

Het bestuur van Ons Orgaan is in het jaar 2019 twee keer bij elkaar geweest om de 

voortgang te bespreken en de thema’s vast te stellen van Ons Orgaan. 

Na het afscheid van Dorette van Houten, als redactielid, heeft Laura van Weijen 

voortvarend het stokje van haar overgenomen. Als tijdelijke redacteur was ze samen met 

Johan Visser verantwoordelijk voor werving van schrijvers, voor de taal, de stijl, de 

spelling en de indeling van Ons Orgaan.  

 

Met veel inzet heeft de redactie in 2019 vier magazines gemaakt. De thema’s waren: 

- maart - De Bijbel 

- juni - Nieuwe generatie in de kerk 

- september - Rituelen rond de dood 

- december – Bidden 

 

In het jaar 2019 zijn ook de thema’s voor 2020 vastgesteld. 

 

Door medewerking van binnen en buiten de Bond konden de magazines worden gevuld.  

Helaas moest Laura besluiten om eind 2019 haar tijdelijke redacteurschap neer te 

leggen. Er werd besloten om voorlopig toch nog door te gaan. Het stoppen van Laura van 

Weijen en de overgang van ondergetekende naar een gemeente van de Protestantse 

Kerk in Nederland maakt dat de basis voor Ons Orgaan erg wankel is geworden. Er wordt 

gezocht naar en gedacht in oplossingen.  

 

Namens de redactie, Gerard van de Wetering 

 



JAARRAPPORTAGE 2019 EN VERGELIJKENDE BEGROTINGEN OVER 2019 t/m 2022

VAN ONS ORGAAN VAN DE BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND

Inkomsten Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Begroot Begroot

2018 2019 2019 2020 2021 2022

Bondsbijdragen Bondsbijdrage € 8.300 € 8.300 € 8.300 € 8.000 € 9.970 € 9.118

Ov. Inkomsten Abonnementen € 37 € 30 € 47 € 30 € 40 € 50

Advertenties € 0

Rentebaten € 9 € 70 € 2 € 20 € 10 € 2

Overige inkomsten € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal ov. Inkomsten € 46 € 100 € 49 € 50 € 50 € 52

Totale inkomsten € 8.346 € 8.400 € 8.349 € 8.050 € 10.020 € 9.170

Uitgaven

Produktiekosten Druk en verzendkosten € 6.464 € 7.000 € 6.575 € 6.700 € 6.500 € 6.700

Ons Orgaan Auteurskosten € 0 € 50 € 150 € 100 € 100 € 150

Totaal produktiekosten € 6.464 € 7.050 € 6.725 € 6.800 € 6.600 € 6.850

Redactiekosten Reiskosten € 597 € 600 € 108 € 500 € 600 € 500

Administratiekosten € 189 € 130 € 734 € 200 € 2.000 € 2.000

Representatiekosten € 23 € 40 € 80 € 50 € 50 € 50

Abonnementen € 527 € 350 € 526 € 300 € 550 € 550

Vergaderingen € 20 € 50 € 10 € 50 € 20 € 20

Verzekeringen € 90 € 130 € 90 € 100 € 100 € 100

Overige kosten € 89 € 50 € 82 € 50 € 100 € 100

Totaal redactiekosten € 1.535 € 1.350 € 1.630 € 1.250 € 3.420 € 3.320

Totale uitgaven € 7.999 € 8.400 € 8.355 € 8.050 € 10.020 € 10.170

Nettto resultaat 347,00€    -6,00€         

Balans 31-12-2018 31-12-2019

Activa

Vlottende activa enING bank rek.crt. 1.406 1.596

Liqyuide middelen ING bank kapitaal rek. 8.649 8.651

Balans totaal Debet 10.055 10.247

Passiva

Vrije Algemene Reserve 9.708 9.708

Egalisatiefonds 347 -6

nog te betalen bedragen 0 545

10.055 10.247

Balans totaal credit 10.055 10.247
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Stichting Rechtspositie- en Pensioenregelingen 

 

Algemeen 

In 2019 is het bestuur van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling vier keer 

bijeen geweest. 

Helaas moest een door de bondsvergadering goedgekeurde bestuurskandidaat op het 

laatste moment om persoonlijke redenen zijn toegezegde medewerking intrekken. 

Daarmee is de functie van secretaris tijdelijk vacant, en wordt deze door de voorzitter 

waargenomen. Inmiddels heeft een nieuwe kandidaat zich gemeld als mogelijk 

bestuurslid. 

De toekomst van SRP is onderwerp van gesprek geweest binnen de 

bestuursvergaderingen. Dit heeft te maken met een verandering in de uitvoering van de 

Stichting, zoals het uitbesteden van de Regeling Tegemoetkoming Langdurig 

Arbeidsverzuim. Het heeft ook te maken met het gegeven dat er minder predikanten in 

actieve dienst zijn. Bovendien is het economisch veld veranderd. De voortdurende lage 

rentestand vraagt wellicht om heroverweging van de uitgangspunten van het 

beleggingsstatuut. 

In het komend jaar zal het bestuur zich nader bezinnen op het werk voor de toekomst. 

 

Bond 

Er is een eenmalige pensioengevende uitkering van € 450,00 naar rato van de werktijd 

gedaan aan de deelnemers uit een gift van de voormalige V.E.G. Utrecht. 

Besloten werd dat € 30.000,00 uit de financiële reserve van de Stichting zal worden 

onttrokken ten behoeve van de tijdelijke aanstelling van een gemeente-regiocoach voor 

de Bond. 

Er is contact geweest met de Stichting ’76 in verband met hun geplande opheffing. Een 

deel van de taken van Stichting ‘76 heeft direct te maken met de taken van SRP. 

Het Handboek Administratieve Procedures is geüpdatet. Het Handboek regelt de 

procedure van de werkzaamheden van de intermediair tussen Bond van V.E.G. en het 

Pensioenfonds. 

 

Instanties 

Met PfZW en met Aegon is regelmatig contact geweest over de aanpassing van de 

pensioenleeftijd en over de restverdiencapaciteit. Als gevolg van de aanpassingen diende 

iedere V.E.G. het pensioencontract voor de eigen gemeente opnieuw te tekenen. 

In verband met aangescherpte regels in het bankwezen is er regelmatig contact geweest 

met onze contactpersoon bij ABN AMRO. Zij hebben ons ondergebracht bij ABN AMRO 

Mees Pierson Instituten & Charitas Religieus. 

Ook met Aegon is regelmatig contact geweest over de verzekering van langdurige 

arbeidsongeschiktheid bij predikanten. Deze verzekering is vorig jaar bij Aegon 

ondergebracht en behoeft regelmatig afstemming. 

De Arbo-uitvoering van Aegon is in goed overleg uitbesteed aan Arbodienst Perspectief. 

 

Rechtspositie 

In 2019 verscheen er twee keer een Nieuwsbulletin en één keer de 

Uitvoeringsbepalingen. 

Per 1 januari 2019 werden de salarissen verhoogd met 2%. Verder stegen de 

werktijdonafhankelijke tegemoetkoming in de premie ziektekostenvergoeding, en de 

spreekbeurtvergoeding. 

De premie voor het arbeidsongeschiktheid pensioen daalde. 

 

Financiën 

Meer dan in voorgaande jaren is er nagedacht en informatie ingewonnen over het 

beleggingsprofiel. Dit heeft te maken met de veranderde economische situatie 

wereldwijd. 

De financiële ontwikkelingen van het afgelopen boekjaar: 
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· Per saldo is het vermogen van de Stichting RP in het jaar 2019 toegenomen met € 

65.723 of met circa 2,2%. Het resultaat over het vermogen was positief € 153.459. 

· De “stille reserve” (het verschil tussen beurswaarde en de balanswaarde van de 

aandelen) is in 2019 gestegen, van € 155.519 naar € 509.930, de effectenrekening bij de 

bank had € 120.356 minder aan liquide middelen beschikbaar voor beleggingen. 

· De inkomsten uit rente zijn gedaald, door de zeer lage rentepercentages op 

spaarrekeningen. Het bestuur is echter voorzichtig in het herbeleggen van deze 

middelen, er kan immers ook een plotselinge correctie komen op de aandelenbeurs. 

· Op de dividenduitkeringen wordt door diverse landen dividendbelasting ingehouden, er 

wordt waar mogelijk getracht om deze belasting in de desbetreffende landen terug te 

vragen. Echter daarbij mogen de kosten niet boven de baten gaan. 

· Het netto resultaat over 2019 is € 66.631. Het bestuur heeft besloten het gehele 

resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. 

 

Het bestuur SRP 

 

 



 

Totaal Totaal

  

Obligaties 923.163 866.658

Aandelen 1.337.268 1.452.096

2.260.431 2.318.754

Postbank zakelijke rekening 7.806 7.319

ABN-AMRO bestuursrekening 750 12.179

ABN-AMRO bestuursspaarrek. 44.000 160.081

ABN-AMRO vermogenspaar 500.000 500.455

Insinger Gilissen effectenrekening 157.785 37.429

Tussenrek. Debiteuren 0 0

710.341 717.463

Rente 44.539 41.417

Kruisposten 0 0

Dividendbelasting 0 0

Aegon/PGGM 0 1.973

44.539 43.390

  

 3.015.311 3.079.607

Totaal Totaal

  Algemene Reserve 657.643 671.919

657.643 671.919

RESULTAAT 14.276 66.631

Toegekende uitkeringen 483.687 293.178

Fonds tegemoetkoming 2e ziektejaar 1.789.779 1.984.953

Ontvangen schenkingen met bestemming 40.975 20.402

2.314.441 2.298.533

Te betalen PGGM 2.673  488  

Crediteuren 4.141 7.295

Advieskosten 0 0

Te bet. Premie AOV 18.380 16.304

Div. te bet. Kosten 362 15.000

Accountantskosten 3.395 3.437

28.951 42.524

   

3.015.311 3.079.607

Toelichting op de balans:

Het Fonds tegemoetkoming 2e ziektejaar is een bestemmingsreserve voor toekomstige uitkeringen aan 

predikanten gedurende het tweede jaar  van arbeidsongeschiktheid. De reservering toegekende uitkeringen 

voor het tweede ziektejaar is lager doordat er minder predikanten zijn binnen de Bond van VEG,

het vrijgevallen bedrag is toegevoegd aan het (vroegere RTLA-)fonds.

Van de ontvangen schenkingen van opgeheven gemeenten is nog € 20.402 vrij besteedbaar.

Voorstel aan het bestuur om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

BALANSTOTAAL

BALANSTOTAAL

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2019

STICHTINGSKAPITAAL

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

BESTEMMINGSRESERVE

BELEGGINGEN

FINANCIELE ACTIVA

31-12-2018

LIQUIDE MIDDELEN

VLOTTENDE ACTIVA

OVERIGE VORDERINGEN

STICHTING RECHTSPOSITIE- EN PENSIOENREGELING

VAN DE BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND

31-12-2019

B A L A N S:

VALUTA EURO X 1

ACTIVA
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JAARRAPPORTAGE 2019 EN VERGELIJKENDE BEGROTINGEN TOT 2021

STICHTING RECHTSPOSITIE- EN PENSIOENREGELING

VAN DE BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND

De Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

is opgericht bij notariële akte d.d. 16 februari 2001.

De Stichting heeft als doel inhoud te geven aan het scheppen van verantwoorde bestaansmogelijkheden

 ten behoeve van in de Bond functionerende predikanten, pastoraal werkers en anderen. 

Hiertoe behoort het regelen en onderhoudenvan rechtspositieregelingen, 

een regeling tegemoetkoming tweede ziektejaar van predikanten en een intermediairfunctie 

tussen instellingen, deelnemers en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

RESULTATENREKENING:

VALUTA EURO X 1

Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot

2018 2019 2019 2020 2021

160.143 153.380 0 0 0

-159.493 -153.382 0 0 0

 650 -2 0 0 0

44.787 42.442 48.000 48.000 39.000

45.102 45.183 35.000 35.000 35.000

19.847 65.347 0 0 0

-164 487 0 0 0

109.572 153.459 83.000 83.000 74.000

110.222 153.457 83.000 83.000 74.000

Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot

2018 2019 2019 2020 2021

2.111 2.040 4.000 4.000 4.000

3.425 3.400 3.700 3.700 3.700

RTLA-uitkering 11.974 0 20.000 35.000 0

19.879 21.463 20.000 22.000 24.000

Kosten A.O.-verzekering 17.277 17.532 30.000 25.000 25.000

Kosten Arbodienst/Deskundigen 2.644 0 1.250 1.500 2.500

Kosten begeleiding RTLA 4.235 3.617 5.000 5.000 5.000

20.142 22.789 22.000 23.000 24.000

4.421 5.764 5.000 5.000 5.000

Dividendbelasting meerdere jr. 8.083 8.076 8.750

1.755 2.145 2.500 2.500 2.500

 95.946 86.826 113.450 126.700 104.450

95.946 86.826 113.450 126.700 104.450

 

14.276 66.631 -30.450 -43.700 -30.450

TOTALE UITGAVEN

Accountantskosten

Kosten IM-VEG

KOSTEN

Vermogens Advieskosten

Bankkosten

Overige alg.kosten

Beleggingsresult. Oblig.

TOTALE INKOMSTEN

Omschrijving

Bestuurskosten

Rente

Dividend

Beleggingsresultaat

NETTO-RESULTAAT

BELEGGINGEN

UITGAVEN

ALGEMENE

INKOMSTEN     

BIJDRAGEN

OPBRENGST

Omschrijving

Premieafdracht aan PFZW

Van instellingen
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 Specificatie van beleggingen in aandelen per 31-12-2019

koers per beurs- verkrijging- balans-

aantal 31-12-2019 waarde waarde waarde

3800 ABB CHF  23,37 81.819 64.531        64.531        

50 Amazon.com $ 1.847,84 82.243 67.200        67.200        

1420 Archer Daniels Midland $ 46,35 58.587 57.583        57.583        

560 Beiersdorf € 106,65 59.724 48.067        48.067        

40 Booking Holdings v/h The Priceline Group $ 2.053,73 73.126 47.772        47.772        

2.100 Boskalis Westminster € 22,80 47.880 59.433        47.880        

375 Constellation Brands $ 189,75 63.340 66.534        63.340        

415 Ecolab $ 192,99 71.293 47.439        47.439        

160 Equinix Inc. $ 583,70 83.133 45.912        45.912        

1.500 ETFHG Prime Cyber Security ETF $ 41,52 55.439 35.991        35.991        

30 Givaudan CHF 3.031,00 83.776 61.159        61.159        

20 Google C (zonder stemrecht) $ 1.337,02 23.803 4.248          4.248          

40 Google A (met stemrecht) $ 1.339,39 47.691 8.496          8.496          

425 Honeywell $ 177,00 66.962 64.951        64.951        

9.000 Iberdrola € 9,18 82.620 54.171        54.171        

15 Imtech, Royal € 0,01 0 36.654        -                  

510 Kimberly Clark $ 137,55 62.445 64.317        62.445        

860 Match Group $ 82,11 62.858 55.633        55.633        

800 Medtronic $ 113,45 80.790 56.332        56.332        

660 Michelin € 109,10 72.006 65.411        65.411        

610 Microsoft $ 157,70 85.630 33.062 33.062        

850 Nestle SA-Reg CHF CHF 104,78 82.055 59.833        59.833        

365 Nvidia $ 235,30 76.451 54.216        54.216        

725 NXP Semiconductors $ 127,26 82.129 57.472        57.472        

975 Prosus € 66,53 64.867 60.303        60.303        

1.200 Rio Tinto Plc £ 45,03 63.512 44.188        44.188        

275 Rouche Holding CHF 314,00 79.556 67.653        67.653        

2.600 Royal Dutch Shell € 26,17 68.029 55.424        55.424        

750 Vinci SA € 99,00 74.250 52.494        52.494        

TOTAAL AANDELEN 1.936.014 1.496.479  1.443.206  

100 DB Croci Certificaten € 260,12 26.012 8.890          8.890

1.962.026 1.505.369  1.452.096

OBLIGATIES

7.500 5,5% Nederland per 2028 € 145,89 1.094.212 851.003 851.003

4 7% IEX Group Obligaties € 2.500,00 10.000 10.000 10.000

200 Rabobank Certificaten € 31,94 6.388 5.655 5.655

1.110.600 866.658 866.658

AANDELEN 

STICHTING RECHTSPOSITIE- EN PENSIOENREGELING
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Stichting 1976 

 

Bestuurssamenstelling  

In het bestuur hebben zitting Jack van den Burg (voorzitter) Rens Janse 

(penningmeester) en Job Sloof (secretaris)  

 

Materiële ondersteuning  

In het jaar 2019 hebben veel gemeenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

subsidie aan te vragen. Het is leuk om te zien voor welke doeleinden deze subsidies 

worden aangevraagd. Ons aanvraagformulier heeft soms te weinig ruimte voor de 

toelichting van de aanvraag. We kunnen gelukkig vaststellen dat deze mogelijkheid 

gemeenten in staat stelt om zaken ter hand te nemen, waarvoor anders (nog) geen 

financiële ruimte is. 

 

Immateriële ondersteuning  

In de loop van het jaar 2019 waren we weer in staat om de volgende notities aan de 

gemeenten toe te zenden: 

• OZB voor kerkgebouwen (herzien) 

• Verzoek Teruggaaf energiebelasting kerken en instellingen (herzien) 

• Veel gestelde vragen over vrijwilligersvergoeding 

• Omgaan met strengere eisen m.b.t. o.a. openbare ruimten 

• Veiligheid en regels in de praktijk met risicobeheersing 

• Informatieplicht Energiebesparing 

• Informatie over kerkradio en kerk TV 

 

Tenslotte  

In het jaar 2019 hebben we een stappenplan gemaakt om dit aan te bieden aan de 

Bondsvergadering van november, zodat de Bondsvergadering met een goed voorstel 

over kan gaan om eventueel in te stemmen met de liquidatie van de  Stichting per 31 

december 2019.   

 

De financiële ontwikkeling in 2019  

Voor het jaar 2019 hebben wij Fintessa, onze vermogensbeheerder, gevraagd om met 

het oog op een mogelijke liquidatie van onze Stichting in 2019 de portefeuille zo veel als 

mogelijk defensief te beheren. 

 

Na het besluit op de Bondsvergadering van 9 november 2019 om de Stichting te laten 

liquideren is de portefeuille verkocht. Het was verrassend om te constateren dat we in 

2019 (gedeeltelijk) een rendement hebben behaald van ruim 8 %. 

 

Het totale vermogen van de Stichting zal worden aangewend om de verzoeken c.q. 

aanvragen tot materiële ondersteuning zo veel als mogelijk te honoreren. Daarnaast 

wordt uiteraard rekening gehouden met nog lopende verplichtingen en te maken kosten 

t.b.v. de liquidatie. 

 

 

Job Sloof, secretaris 

Rens Janse, penningmeester  

 



JAARRAPPORTAGE 2019 EN VERGELIJKENDE BEGROTINGEN OVER 2019, 2020

PENNINGMEESTER VAN STICHTING 1976  VAN DE 

BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND

VALUTA EURO X 1

INKOMSTEN     Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Begroot

Omschrijving 2018 2019 2019 2020 2021

BONDSBIJDRAGE Bondsbijdrage 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

OV.INKOMSTEN Interest 651 850 447 0 0

Dividend 2.888 2.700 2.246 0 0

Beleggingsresultaat 0

Bijzondere inkomsten 0

3.539 3.550 2.693 0 0

TOTALE INKOMSTEN 3.539 3.550 2.693 0 0

UITGAVEN Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Begroot

Omschrijving 2018 2019 2019 2020 2021

ONDERSTEU- Immateriele ondersteuning 100 0 0

NINGEN Materiele ondersteuning 21.499 4.190 22.341 0

Kosten ivm uitkeringen

21.499 4.290 22.341 0 0

BESTUURSKOSTEN Vergaderkosten 481 700 574 1.500 0

Overig 415 500 842 10.650 0

  896 1.200 1.416 12.150 0

ALGEMENE KOSTEN Bankkosten 201 350 180 350 0

Vermogensbeheerder 3.309 3.500 2.556 0 0

Provisies beleggingen

0 0

Beleggingsresultaat 7.422 -14.764

 10.932 3.850 -12.028 350 0

AANVULLING EIGEN VERMOGEN -29.788 -9.036 169.223

BESCHIKBAAR VOOR UITKERING 5.000 156.723 0

waarvan ten laste van reserve -10.790 -169.223 0

TOTALE UITGAVEN 3.539 3.550 2.693 169.223 0

 

 

B     A     L     A     N     S

VALUTA EURO X 1

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2019

Totaal Totaal

FINANCIELE ACTIVA   

Effecten/obligaties 37.849 0

Effecten/aandelen 111.030 0

  

148.879 0

VLOTTENDE ACTIVA

 LIQUIDE MIDDELEN ABN-Amro rek.crt. 3.691 4.624

Effectenrekening 25.375 164.916

29.066 169.540

OV. VORDERINGEN Interest

Vooruitbetaalde kosten 0

0  0

BALANS-TOTAAL   177.945 169.540

PASSIVA             31-12-2018 31-12-2019

Totaal Totaal

EIGEN VERMOGEN  

  Reserve 192.202 168.259

Resultaat boekjaar -29.788 -9.036

162.414 159.223

VOORZIENINGEN   

Solidariteitskas 5.845 0

Subsidies gemeenteopbouw

5.845 0

KORTLOPENDE

SCHULDEN Overlopende posten 9.686  10.317

 9.686  10.317

   

 BALANS-TOTAAL 177.945 169.540
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