Gegevens van het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten in Nederland.
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Algemene gegevens

Naam ANBI:

Stichting Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in
Nederland

Telefoonnummer:

035 6564572 (secretaris), tel. 088-3371720 (locatie PThU)

RSIN/ Fiscaalnummer:

005837558

Websiteadres:

geen eigen website, zie www.bondveg.nl

Email:

seminariumsecretriaat@bondveg.nl (secretaris)

Postadres (secretaris)

Zandheuvel 9,

Postcode en plaats:

1241 JN Kortenhoef

Locatieadres

De Boelelaan 1105, Locatie HG-1E,

Postcode en Plaats

1081 HV Amsterdam

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en dat
van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Het Seminarium is een
deelorganisatie van de Bond en valt onder deze beschikking. Dat wil zeggen dat personen hun giften en
schenkingen aan het Seminarium mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat het Seminarium geen
belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De voor de ANBI-status benodigde
gegevens staan hieronder vermeld.

1. Grondslag
De Vrije Evangelische Gemeenten hebben zich verenigd in een Bond met het doel elkaar en anderen te
inspireren tot het vervullen van de roeping van Christus’ gemeente en in relatie daartoe door gezamenlijke
inzet een aantal taken ten uitvoer te brengen.
Daartoe behoort het werk van kerkelijke opleiding, theologische ontwikkeling en vorming.
Om aan dit werk vorm en inhoud te geven bestaat in de Bond een instelling onder de naam Stichting
Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
De stichting functioneert als ‘deelorganisatie’ in de zin van artikel 12 van de statuten van de Bond, alwaar
het begrip deelorganisatie wordt omschreven als een in de Bond functionerende instelling tot het uitvoeren
van de haar opgedragen taken.
2 Samenstelling bestuur
Het bestuur van het Seminarium bestaat uit ten minste vijf leden die niet tevens docent of student aan
het Seminarium zijn. Van deze leden dient ten minste één predikant van de Bond te zijn.
De leden worden op voordracht van het comité gekozen door de jaarvergadering van de Bond. Ten
behoeve van de kandidaatstelling pleegt het comité overleg met het bestuur van de stichting. Begroting,
jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering. (Statuten, Art. 7, lid 2)
3 Beleidsplan
In 2007 is het seminarium een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU). Het Seminarium is gevestigd op de locatie Amsterdam van de PThU en
werkt op het gebied van onderwijs en onderzoek nauw samen met de PThU. De samenwerking wordt eens
in de vijf jaar geëvalueerd door het bestuur van het Seminarium en het college van bestuur van de PThU.
In juni 2016 heeft het Seminarium een notitie geschreven ten behoeve van bezinning in de Bond van VEG.
Aansluitend heeft het Seminarium zich vanaf oktober 2017 bezonnen op haar eigen rol en betekenis als
ook de relatie ten opzichte van de bij de Bond aangesloten gemeenten. Voor de periode na 2017 is door
het bestuur van het Seminarium verder beleid ontwikkeld.
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Het beleid van het Seminarium bevat de volgende speerpunten (zie daarvoor ook de jaarlijks uit te brengen
studiegids):
1.
Onderwijs: De docenten ontwikkelen het onderwijsprogramma ‘congregationalistische
gemeenteopbouw’ en de plaats van geschiedenis en beginselen VEG in de kerkgeschiedenis. Voor de
kwaliteitsborging zijn de afspraken met de PThU leidend.
2.
Onderzoek: Er wordt voortgebouwd op de ingezette sporen (theologiegeschiedenis 19de eeuw,
missionaire gemeentetheologie). Voor de kwaliteitsborging zijn de afspraken met de PThU leidend.
Samen met de PThU is in 2019 een onderzoeksopdracht opgesteld waarvoor een AiO (Assistent in
Opleiding) is aangesteld voor de periode t/m 2023.
3.
Dienstverlening Bond: Voortzetting bestaande taken (oriëntatie cursus, adviezen, toerusting,
kerkdiensten en lezingen/bijdragen op verzoek)
4 Beloningsbeleid
De beloning van de docenten van het seminarium is gebaseerd op de beloning van predikanten in de Bond
en vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De
regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.
Bestuursleden van het seminarium ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk
gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
5 Doelstelling/visie
De stichting stelt zich ten doel:
- theologische opleidingen te realiseren aan het Seminarium;
- het Seminarium te doen functioneren als centrum van de Bond voor theologische ontwikkeling en
vorming.
6 Verslag Activiteiten 2020
Bestuursleden
In 2020 zijn er geen wijzigingen geweest in het bestuur van het Seminarium.
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 boek samengesteld met preken en publicaties van ds. Martin Nijkamp, die vele jaren
docent en rector van de Theologische opleiding geweest is.
Seminarium in transitie
In 2020 is binnen het Seminariumbestuur nagedacht over de verdergaande transitie en de rol van het
Seminarium in de toekomst. In de periode van 2020 tot en met 2023 financiert het Seminarium samen met
de PThU de AiO Petra Laagland Winder. De dienstverlening aan de Bond bestaat voornamelijk uit het
organiseren van en begeleiden van aankomende en reeds werkzame gemeentelijk werkers bij de oriëntatie
cursus.
AiO
De AiO 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 post seculiere context’.
Financiën
Voor de financiën tm 2020 en de begrotingen vanaf 2020 verwijzen we hier naar het financiële verslag en
de becijferingen, elders op de website van het Seminarium.
Openingsdag
In 2020 heeft het seminariumbestuur besloten voor het eerst sinds jaren geen openingsdag te houden. Er
waren geen studenten die aan het Seminarium een academische opleiding volgen. Bovendien belemmerde
Corona een eventuele openingsdag.
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Studiedagen
De docenten namen aan verschillende bijeenkomsten deel. Dit jaar waren de meeste sessie via Zoom,
waaronder studiebijeenkomsten van het nieuwe onderzoeksverband Moving Identities van de PThU. De
AiO deed mee met bijeenkomsten van het onderzoeksverband Mediating Good Life.
Oriëntatiecursus
In 2020 hebben de gemeentelijk werkers van de VEG Leeuwarden en de VEG Elburg de oriëntatie cursus
afgerond.
De gemeentelijk werker van de VEG Burgum/Harkema zal naar verwachting de oriëntatie cursus in het
voorjaar van 2021 afronden.
De Doopsgezinde predikant van de VEG Dordrecht heeft de leesopdracht afgerond.
Voor de predikant van de VEG Bennekom is op verzoek van het Comité een speciaal studieprogramma
opgesteld, gebaseerd op de gebruikelijke oriëntatie cursus voor gemeentelijk werkers, met enkele
specifieke aanvullingen. Hij zal in 2021 aan zijn studieopdracht beginnen.
De nieuwe regiocoach in de Bond is aangemeld voor de oriëntatie cursus. In januari 2021 zal een start
gemaakt worden
Mentoraat
Na afronding van de oriëntatie cursus ontvangen de gemeentelijk werkers van de VEG Leeuwarden en de
VEG Elburg mentoraat. Dit geldt ook voor de nieuwe predikant van de gemeente Bennekom.
Studenten
In 2020 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
Een beginnend predikant 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.
De relatie met de PThU
De samenwerking met de PThU verloopt goed. Onze docenten participeren in diverse onderzoeksgroepen
van de PThU en leveren bijdragen aan de supervisie van studentengroepen, de wekelijkse kapelvieringen
en andere activiteiten.
Per 1 maart is het CvB van de PThU uitgebreid met een nieuwe bestuurder.
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Jaarrekening en toelichting van de penningmeester:
Baten en Lasten

2020
begroting

rekening

rekening

2020

2020

2019

baten

€
€
€
€
Totaal baten €

150.062
2.500
750
30
153.342

€
€
€
€
€

154.370
7.487
723
15
162.595

€
€
€
€
€

150.063
7.066
947
26
158.102

Algemene lasten

€
€
€
€

140.628
7.650
10.715

€
€
€
€

140.425
91
7.567
10.758

€
€
€
€

118.262
8.533
10.775

Financiele lasten

€

250 €

182 €

175

€
€
Totaal lasten €

- €
- €
159.243 €

- €
- €
159.023 €

137.745

Resultaat (baten - lasten) €

-5.901 €

3.572 €

20.357

Subsidies en overige bijdragen van derden
Overige opbrengsten
Collecten en giften
Rente-inkomsten

lasten
Personeelslasten
Opleidingskosten
Beheerslasten

Overige lasten

Het uitbreken van de Corona-crisis en de door de overheid genomen maatregelen hebben tot
heden en voor zover te overzien een beperkte impact voor de financiële situatie van het
Seminarium. Het bestuur is van mening dat het de huidige Corona-crisis kan doorstaan zonder
externe steun, omdat de Stichting grotendeels inkomsten ontvangt vanuit subsidies, die worden
verstrekt door het ministerie van OC&W.
Het Seminarium heeft financieel een gezond jaar achter de rug. In de begroting was rekening
gehouden met een beperkt negatief resultaat, maar uiteindelijk is dat omgeslagen in een positief
resultaat. Hieraan ligt een aantal duidelijk aanwijsbare zaken ten grondslag.
Baten
Aan de batenkant heeft er om te beginnen over 2020 een forse nabetaling op de subsidie van
OC&W plaatsgevonden. Aan de kostenkant zijn er weliswaar op 2 momenten wijzingen in de
uitvoeringsbepalingen voor de docenten én CAO-wijzingen voor de AiO doorgevoerd, maar netto
bleek de nabetaling groter dan de stijging van de totale personeelslasten, die conform begroting
uitvielen.
2020 was ook een jaar waarin het Seminarium meer dan verwacht een combinatie van
oriëntatie-cursussen, studieopdrachten en dienstverlening verzorgde, wat extra inkomsten met
zich meebracht.
N.a.v. ziekte van één van de docenten heeft het Seminarium in 2020 een uitkering van de
verzuimverzekeraar ontvangen.
Lasten
Aan de lastenkant is de post personeelskosten in zijn totaliteit wel beduidend hoger uitgevallen
dan voorgaande jaren, omdat het Seminarium m.i.v. 2020 als medefinancier optreedt voor een
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AiO, die door de PThU, in nauwe samenwerking met het Seminarium, per 1-1-’20 is aangesteld.
De bijdrage voor de AiO wordt volgens de regels van de accountant ten laste gebracht van het
resultaat, waarna het resultaat wordt gecompenseerd met een onttrekking aan de reserve
promotieonderzoek. Dit bedrag viel overigens wat hoger uit dan begroot vanwege tussentijdse
CAO-wijzigingen voor de AiO en het feit dat het aandeel reiskosten AiO voor het Seminarium niet
was begroot. Dit is in de begrotingen voor de aankomende 3 jaren rechtgezet. Bovenstaande
leidt ertoe, dat er een beperkt begroot tekort op de bestemmingsreserve promotieonderzoek,
voor de totale looptijd van het AiO-traject, is ontstaan. Het bestuur heeft dan ook besloten om
de reserve aan te vullen met een bedrag ter grootte van dit begrote tekort.
Als gevolg van de Corona-crisis hebben zowel docenten als bestuur weinig reisbewegingen
gemaakt. Er werd vooral online vergaderd waardoor reis- en vergaderkosten een derde lager
uitvielen dan begroot.
De kosten die de PThU doorrekent aan het Seminarium voor huisvesting en faciliteiten zijn ook
lager uitgevallen dan begroot. Ook hieraan is de Corona-crisis mede debet. Met name de kosten,
die verbonden zijn aan aanwezigheid in het pand (kantoormaterialen, kopieën, kosten voor het
maken van brochures e.d.) zijn lager uitgevallen. Ook worden en steeds minder studiegidsen
verspreid in de Bond en dus gemaakt.
De Corona-crisis heeft andersom er ook voor gezorgd dat het verzamelen van
informatie/literatuur t.b.v. het samenstellen van het boek “Wij lopen vooruit…” over drs.
Nijkamp, docent en oud-rector, een andere aanpak vergde dan normaal. Bibliotheekbezoek is
onmogelijk gebleken en dus heeft het bestuur toestemming gegeven voor aanschaf van de
benodigde vakliteratuur. De kosten hiervan worden gedekt door het Studiefonds.
Onder de verantwoording van de ontwikkeling van het Studiefonds staan mentoraatskosten
vermeld voor een bedrag van € 91,-. Door een optelfout is per abuis een lager bedrag
gedeclareerd dan uitgegeven. Het bestuur heeft gemeend Fonds Nuis niet te willen belasten met
het herstel van deze fout en brengt het verschil ten laste van het Studiefonds.
Balans
Op de balans valt aan de Passiva-kant het hoge bedrag aan overige kortlopende schulden op. Het
betreft posten waarvan pas na 31-12-’20 facturen zijn ontvangen en een jaardeclaratie, die na
31-12 is uitbetaald. Aan de activa-kant valt op dat de waarde van nog niet verkochte boeken over
ds. Lissenberg en drs. Nijkamp een significant bedrag betreft.
Verdeling van het jaarresultaat
Het jaarresultaat, vermeerderd met de onttrekking van gelden aan de bestemmingsreserve
promotieonderzoek, minus het begrote te kort t/m 2023, is toegevoegd aan de algemene
reserve. De bestemmingsreserve internationalisering blijft ongewijzigd.

