Jaarverslag 2019 (samenvatting)
Het comité bestaat uit 3 leden en er zijn 4 vacatures. De secretaris treedt op als
contactpersoon voor de financiële commissie in verband met de vacature van het
penningmeesterschap. Tijdens de vergaderingen (8 keer in 2019) is er een technisch
voorzitter en de bureausecretaris notuleert. Het comité publiceert samenvattingen van
het besprokene via de website en stuurt deze per email rond.
Jaarthema
Het jaarthema 2019 is ‘Bond in beweging. Bij het nadenken over de toekomst van de
Bond, gaat het erom wat de Bond de volgende generaties te bieden heeft en hoe de
kernwaarden van het gedachtegoed van de Vrije Evangelische Gemeenten en de Bond
overeind te houden. Een Bond, of gemeente, of een geloof dat niet meebeweegt in de tijd
zal verloren gaan. Op diverse plekken en in variaties komt het thema terug.
Regiobijeenkomsten
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, waarna het tot voorstellen komt.
Voorjaarsvergadering
Op 11 mei is de voorjaarsvergadering van de Bond, waar ruimte is voor een dienst met
aansluitend een inleiding rond het thema ‘Bijbel in beweging’. Na een voortraject van
enkele jaren wordt besloten tot de aanstelling van een gemeente-regiocoach en een
beleidsadviseur.
Najaarsvergadering
Op 9 november is de najaarsvergadering van de Bond. Er wordt geopend met een dienst
van schrift en tafel, waarna er een inleiding is over hoe als kerkelijke gemeente aandacht
te geven in vieringen of lokale gebeurtenissen rond het thema ‘75 jaar vrijheid’. De
gemeenten Den Haag en Enschede zijn voor het laatst aanwezig. De voorstellen Stichting
‘76 op te heffen en de voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema als gastlid toe te laten,
worden aangenomen. Alle begrotingen krijgen inhoud door elevator pitches.
Gemeenten
Het comité bezoekt de gemeenten 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. In Leeuwarden en Elburg wordt
een nieuwe gemeentelijk werker in dienst genomen en in Dordrecht en Goes neemt men
afscheid van hun predikant.
Kampus
Kampus is van 28 t/m 30 juni. 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. Verder is er natuurlijk alle aandacht voor
zang en muziek en samen sporten en elkaar beter leren kennen.
Predikanten en gemeentelijk werkers
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 meerdere jubilea gevierd, er is afscheid genomen van een predikant die een
beroep aanvaard heeft naar een Protestantse Gemeente en een die met emeritaat ging.
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Preekconsent
Een preekconsent wordt gereactiveerd en er zijn geen nieuwe aanvragen.
In- & Externe contacten
Het comité zorgt voor de algemene representatie bij bijzondere gebeurtenissen binnen en
buiten de Bond en vertegenwoordigt de Bond bij landelijke instellingen, zoals de synode
van de Protestantse Kerk, de Raad van Kerken en de Commissie Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken (CIO).
Het comité levert een aandeel in Ons Orgaan en is verantwoordelijk voor de website. Ook
brengt zij een jaargids uit, waarin alle onderdelen van de Bond terug te vinden zijn.
Internationale contacten
De Bond is lid van de IFFEC. Vanuit het fonds Hulpbehoevende gemeenten in het
buitenland worden de Bond van Slowakije, een project voor de geestelijke ondersteuning
van Roma’s en de Bond van Venezuela ondersteund.
Bij de WCRC wordt de Bond in de regel vertegenwoordigd door de Protestantse Kerk en
er is binnen de Bond een persoon die meeleest in de informatie.
Bondsbureau en personeelsbeleid
Het bondsbureau is van maandag tot en met donderdag te bereiken en wordt bemenst
door de bureausecretaris, en een administratief medewerker. Evenals het comité,
faciliteert het bureau de bondsgemeenschap. Het archief wordt op het bondsbureau
bijgehouden en de Missionair Toeruster heeft een werkplek op het bondsbureau.
Dienst aan Israël
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 gemeenten stof tot nadenken.
IBO/SMPR
SMPR staat voor seksueel misbruik binnen pastorale en gezagsrelaties. In de Bond
functioneert een werkgroep, die dit regelmatig op de kaart zet. De Bond heeft zitting in
het interkerkelijk bestuurlijk overleg (IBO), dat bestaat uit 8 deelnemende lid-kerken, die
samen werken aan een veilige kerk.
CIO / KvK / eHerkenning / VOG / ANBI
Het comité heeft een vertegenwoordiger bij het CIO en er zijn contacten met het
bureausecretariaat. In het jaar 2019 krijgt de digitale communicatie van kerken met de
overheid meer vorm. Het borgen van de digitale veiligheid is een lastigheid, daar het
waarborgen van de veiligheid en tegelijk controle van identiteit een aparte werkwijze
vraagt. De eHerkenning, een soort van DigiD voor bedrijven, is daarom lastig aan te
vragen voor kerken. Via het CIO wordt een bulkinschrijving in het Handelsregister
geregeld, waarna eHerkenning niveau1 mogelijk is. Hiermee is de gratis Verklaring
Omtrent Gedrag voor vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen of minderjarigen
mogelijk geworden.
De belastingdienst stelt eisen van openbaarheid van gegevens voor Algemeen Nut
Beogende Instellingen. In de eerste helft van het jaar 2019 worden alle websites
bekeken en men aangespoord gegevens te actualiseren. Bij de meesten lukt dat. Een en
ander wordt gerapporteerd aan het CIO en er is aandacht voor de aanscherping van de
controle op de verslaglegging van de jaarstukken en controle van de boekhouding zoals
in het convenant met de belastingdienst is afgesproken.
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