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Verslag Algemene Ledenvergadering 
 

Gehouden op: 16 juni 2016 

Locatie:   Rehobothkerk, Ermelo 

Aanwezig:  52 kerken (leden), in totaal 80 deelnemers (inclusief bestuur en 

medewerkers) 

 

1. Opening 

Gezongen wordt GK Psalm 146: 1, 7 en 8. De voorzitter, Piet Mars, opent de vergadering met 

schriftlezing uit Mattheüs 6 : 19 - 34 en gaat voor in gebed. Een ieder wordt van harte welkom 

geheten. Een speciaal welkom voor Jan Los, voorzitter van vereniging VSE, dhr. Martens en 

dhr. van Dalen van het Ned. Ger. Inst. Arbeidszaken (NGA) van de NGK, dhr. N. Versteeg en 

dhr. R. de Graaf van Deputaatschap Financiën & Beheer, dhr. J. Feenstra van 

deputaatschap Bemiddeling en Begeleiding en aan ds. H.J.J. Pomp en ds. S. de Bruijne van 

de Predikantenvereniging.  

 

Inzamelen stembriefjes bestuursverkiezing 

Jan van Harten en Tonie Welmers zijn aftredend. Tonie Welmers stelt zich herkiesbaar voor 

een nieuwe periode. Daarnaast stelt Jeroen Horstra zich beschikbaar als kandidaat 

bestuurslid. Voor deze (her-)benoemingen wordt schriftelijk gestemd. De stembriefjes worden 

ingevuld en ingezameld. 

 

2. Huishoudelijke vergadering 

2.1. Verslag 11 juni 2015 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag zijn er geen 

vragen en/of opmerkingen.  

 

2.2. Verantwoording van beleid 2015 door:  

2.2.1. Bestuur 

Piet Mars doet enkele mededelingen a.d.h.v. sheets 6 t/m 8 van de presentatie (klik hier voor 

de Hand-outs). 

 

2.2.2. Bureau  

Ruurd Kooistra doet enkele mededelingen a.d.h.v. sheets 9 t/m 12 (klik hier voor de Hand-

outs). 

 

2.3. Formele afhandeling jaarrekening 2015 

2.3.1. Meerjarenbegroting 

2.3.2. Contributievoorstel 

Tonie Welmers geeft een toelichting op de jaarrekening en de meerjarenbegroting a.d.h.v. 

sheets 13 t/m 20 (klik hier voor de Hand-outs). 

 

Vragen/opmerkingen 

Ermelo, dhr. Pansier is de mening toegedaan dat als GKv Ermelo extern advies nodig heeft ze 

daar ook een nota voor verwacht. Het lijkt niet logisch om daarnaast nog een preventieve 

dienst aan te bieden. Wij behouden graag de keuzevrijheid om elders advisering in te kopen.  

Antwoord: op de regioavonden vroegen de kerken aan SKW oplossingen te bedenken om in 

de toekomst problemen te voorkomen. Ook vanuit de eerste 22 BKW-trajecten en uit de 

helpdeskvragen blijkt dat hier veel behoefte aan is. Dat is de reden waarom wij dit beleid en 

deze contributieverhoging voorstellen. Wij komen regelmatig problemen tegen die 

voorkomen hadden kunnen worden als in een eerder stadium contact was geweest. Eigen 

keuzes maken kan natuurlijk altijd. Dit plan is zorgvuldig uitgewerkt en ook besproken met de 

predikantenvereniging, deputaten B&B, VSE en de TU. 

Daarnaast gaat de contributieverhoging niet alleen over BKW-basis. Er zijn de afgelopen 

jaren extra taken bij het bureau neergelegd. We willen de kwetsbaarheid van het bureau 

beperken. Het is niet de bedoeling een grote organisatie neer te zetten, maar we denken 

wel dat we met deze aanpassing de kwaliteit van de dienstverlening kunnen vergroten.  

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/10/Hand-outs-Presentatie-ALV-SKW-16-juni-2016.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/10/Hand-outs-Presentatie-ALV-SKW-16-juni-2016.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/10/Hand-outs-Presentatie-ALV-SKW-16-juni-2016.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/10/Hand-outs-Presentatie-ALV-SKW-16-juni-2016.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/10/Hand-outs-Presentatie-ALV-SKW-16-juni-2016.pdf
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Stemronde meerjarenbegroting en contributievoorstel 

Op 2 kerken na, stemmen de kerken met grote meerderheid voor het contributievoorstel.  

Over het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 zijn geen vragen en worden ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

2.4. (Her)benoeming bestuurslid 

Na schriftelijke stemming wordt Tonie Welmers unaniem herkozen en Jeroen Horstra 

verwelkomd als bestuurslid. De stemcommissie werd gevormd door Jan van Harten en Nico 

Versteeg.   

 

3. Vaststellen wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement 

3.1. Statuten 

3.2. Huishoudelijk reglement 

Piet Mars doet enkele mededelingen a.d.h.v. sheet 22 van de presentatie (klik hier voor de 

Hand-outs). 

 

Vragen 

Hoogezand-Sappermeer-Noord, dhr. Boerema: op pagina 3 spreekt u over het digitaal 

volgen van de vergadering. Moet je dan eerst inloggen om te stemmen? 

Antwoord: het zou kunnen zijn dat u straks moet inloggen, maar zover is het nog niet. Dit is 

een voorschot op de toekomst en hebben het daarom zo breed mogelijk geformuleerd.  

 

Stemronde 

De leden zijn unaniem akkoord met de voorgestelde statutenwijziging en de wijzigingen in 

het huishoudelijk reglement.   

 

4. Voortgang overige zaken 

4.1. Cijfers & Feiten 

Ruurd Kooistra doet a.d.h.v. sheets 24 t/m 25 verslag van de uitkomsten van Cijfers en Feiten 

(klik hier voor de Hand-outs).   

 

4.2. Update Arbeidsvoorwaarden Kosters en Kerkelijk Werkers 

Ruurd Kooistra geeft een toelichting m.b.t. de arbeidsvoorwaarden a.d.h.v. sheets 26 t/m  33 

(klik hier voor de Hand-outs). 

 

Vragenronde 

Groningen Noord/West, dhr. van Minnen: Onze koster neemt volgend jaar afscheid. Wij 

vragen ons af of de werkzaamheden van de koster, die anders door vrijwilligers moeten 

worden gedaan, ook in aanmerking komen voor participatie. Wat zegt de wetgeving 

hierover?  

Antwoord: Dat is ons niet bekend, wij noteren deze vraag.  

Ermelo, Wouter Pansier: Is er al meer bekend over een mengvorm tussen ZZP en een 

Arbeidsovereenkomst volgens een aantal uren? Als een koster werkt volgens een 

takenpakket op jaarbasis hoef je het niet over overuren en zomer- en winterperioden te 

hebben.  

Antwoord: Er is met meerdere juristen/adviseurs gekeken naar diverse vormen. De wetgeving 

m.b.t. ZZP-schap en bijbehorende overeenkomsten, is fiscaal inmiddels helemaal aangepast. 

Op dit moment hanteren we voor de eenvoud nog het één of het ander. Bij Kerkelijk Werkers 

met veel tijdelijke projecten wordt dit eerder actueel. Voor kosters is het op dit moment nog 

niet aan de orde. Het staat wel op de lijst voor nadere bespreking.  

 

Uit de uitkomsten van de enquête blijkt dat niet altijd alle regelingen worden gevolgd en dat 

er nog steeds kosters en kerkelijk werkers zijn waar geen pensioenregeling voor is getroffen. 

Dit kan voor problemen zorgen waar SKW niet bij kan helpen. Piet Mars dringt er nogmaals op 

aan om wel de regelingen te volgen die met de beroepsgroepen en de kerken zijn 

afgesproken. 

 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/10/Hand-outs-Presentatie-ALV-SKW-16-juni-2016.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/10/Hand-outs-Presentatie-ALV-SKW-16-juni-2016.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/10/Hand-outs-Presentatie-ALV-SKW-16-juni-2016.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/10/Hand-outs-Presentatie-ALV-SKW-16-juni-2016.pdf
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4.3. Publicatie ANBI 

Ruurd Kooistra geeft een toelichting m.b.t. de publicatie ANBI a.d.h.v. sheet 34 (klik hier voor 

de Hand-outs). 

 

4.4. Kerkelijk Personeelsbeleid 

Ruurd Kooistra geeft een update over het Kerkelijk Personeelsbeleid a.d.h.v. sheet 35 t/m 42 

(klik hier voor de Hand-outs. 

 

5. Rondvraag en Sluiting 

Winsum, dhr. Harmanny: Helaas komt het binnen onze kerken voor dat er conflicten zijn. Moet 

je dan naar SKW of ben je dan verplicht naar het deputaatschap te gaan? U spreekt over 

geëigende instanties, wie zijn dat?  Moeten de kerken dat zelf betalen? Of kan dat ook 

gedeeltelijk via SKW?  

Antwoord: SKW werkt voor drie denominaties, CGK, NGK en GKv. Per denominatie is dit punt 

iets anders geregeld. Binnen de GKv hebben we het deputaatschap Begeleiding en 

Bemiddeling, die vanuit kerkrecht en diverse instrumenten bepaalt wat er aan de hand is en 

of er conflictbemiddeling nodig is. SKW zit daar vaak bij voor de financiële paragraaf, maar 

B&B is de instantie die dat soort zaken behandelt. Zij kennen de kerkrechtregels en weten hoe 

je op de classis zaken moet regelen. Dan gaat het met name over zaken rondom 

predikanten. Behalve reiskosten zijn er voor de kerk geen kosten aan verbonden.  

Het maakt niet uit bij wie u zich meldt, want er is intensief onderling contact. Als u zich meldt 

bij B&B en zij zien dat het niet gaat om conflictbemiddeling maar om andersoortige 

begeleiding, dan wordt de vraag aan SKW doorgestuurd. En andersom werkt het net zo.  

 

Aanvullende opmerkingen door Piet Mars en Ruurd Kooistra:  

Indien een conflict leidt tot losmaking dan draai je als plaatselijke kerk op voor de kosten 

daarvan. Soms komt dat neer op 2 tot 2,5 maal het jaartraktement. Problemen voorkomen is 

dus altijd beter. Bovendien hebben wij als kerken geen “vangnet” voor predikanten die na 

de losmakingsperiode nog geen andere betrekking hebben. In de Raad van Advies is dit de 

afgelopen periode uitgebreid besproken. Kerkrechtelijk heeft SKW niet veel mogelijkheden 

om in te grijpen terwijl er gevallen zijn waarbij we graag een predikant uit een gemeente 

hadden willen halen om tijdelijk elders onder te brengen. Maar hiervoor zou een fonds 

beschikbaar moeten zijn die er nu nog niet is. Hierover wordt in de toekomst doorgesproken. 

 

Een veel toegepast instrument om “op elkaar uitkijken” te voorkomen is detachering. Er zijn 

inmiddels meerdere kerken waar een dominee wordt gedetacheerd. Hierbij is er niet altijd 

sprake van een conflict, maar is het ook niet goed om nog jaren met elkaar verder te gaan. 

Dit is een voorbeeld van onderlinge samenwerking. Dit kan tijdelijk, in deeltijd of voor 

bepaalde taken. We blijven op zoek naar meerdere mogelijkheden.  

 

Winsum, dhr. Harmanny: Een goed idee om een fonds aan te leggen, maar hoort dat dan 

niet bij VSE? 

Antwoord:  VSE had ooit een wachtgeldsysteem om een kerk te ontlasten bij het aanstellen 

van een nieuwe predikant tijdens een losmakingsperiode. Dat had nog niets te maken met 

een vangnet voor predikanten die na een losmakingsregeling in problemen komen.  

Bovendien is met de kerken vastgesteld dat een dergelijke wachtgeldregeling niet hoort in 

het fonds voor de emeritaatsvoorziening. Daarom is deze afgeschaft.  

 

Hoogezand Sappemeer-Noord, dhr. Boerema: Wordt er bij Cijfers & Feiten ook gekeken naar 

hoeveel procent van gemeenteleden niet meebetaalt? Dan kun je een inschatting maken 

van het aantal leden die je moet aanspreken op hun geefgedrag. Eens per jaar voeren de 

ouderlingen en diakenen in onze kerk overleg en worden gegevens uitgewisseld. Van daaruit 

wordt structureel aandacht gegeven aan niet betalende leden. Dat werkt positief.     

Antwoord:   

In de uitgebreide vorm van Cijfers &Feiten hebben wij m.b.v. de penningmeesters een 

inschatting gemaakt van het aantal betalende en niet-betalende adressen. Dat is in kaart 

gebracht en staat op onze website.  

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/10/Hand-outs-Presentatie-ALV-SKW-16-juni-2016.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/10/Hand-outs-Presentatie-ALV-SKW-16-juni-2016.pdf
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/10/Hand-outs-Presentatie-ALV-SKW-16-juni-2016.pdf
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Daarnaast hebben we een webpagina ingericht met voorbeelden van VVB-tabellen, maar 

ook informatie over ‘geven met je hart’, de Geestelijke kant. Veel kerken zijn nog op zoek 

naar goede methoden om de niet of te weinig betalende adressen te benaderen. U geeft 

een mooi voorbeeld van een kerk die dat goed heeft geregeld. Daar tegenover staan 

kerken die dat totaal niet in beeld hebben. En dat is zeker een punt van aandacht. 

 

Piet Mars sluit de vergadering en gaat voor in dankgebed.  


