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De Generale Synode van Meppel 2017 heeft de begrotingen van nagenoeg alle deputaatschappen voor de 

jaren 2018 t/m 2020 vastgesteld. 

 

Op basis hiervan hebben wij het quotum voor 2018 bepaald op € 30 per belijdend lid en € 15 per dooplid. 

Opbouw berekend quotum 2018  

(bedragen in € per lid, waarbij het quotum over 2017 op basis van de nieuwe systematiek is herrekend) 

 

 2018 2017 2017 

   nieuw oud 

Theologische Universiteit € 17,83 € 17,86 € 14,78 

Hulpbehoevende studenten € 1,48 € 1,94 € 1,60 

Subtotaal opleidingen € 19,31 € 19,80 € 16,38 

Praktijkcentrum € 3,08 € 3,06 € 2,53 

Diaconaal steunpunt € 1,02 € 1,01 € 0,84 

Steun missionaire projecten € 1,83 € 2,50 € 2,49 

Overige quota € 7,85 € 7,28 € 5,60 

Subtotaal overige deputaatschappen € 13,78 € 13,85 € 11,46 

Mutatie algemene reserve (C.A.R.) -€ 3,08 -€ 2,33 -€ 1,92 

    

quotum per belijdend lid € 30,00 € 31,33 € 25,92 

quotum per dooplid € 15,00 € 15,67  
 

Systematiek berekening quotum 

Naar aanleiding van de opdracht van de synode van Ede om onderzoek te doen naar de meest wenselijke 

systematiek voor het bepalen van het quotum is aan de synode van Meppel een aantal uitwerkingen 
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voorgelegd. Bij deze uitwerkingen is ook de aanbeveling gedaan te komen tot een quotum per belijdend 

lid en een quotum per dooplid. Door de synode is deze aanbeveling overgenomen. Hierbij is tevens de 

compensatie voor gemeenten met een groot aantal doopleden komen te vervallen, omdat hier in de huidige 

systematiek rekening mee wordt gehouden. 

Quotumnota 

Zodra de aantallen belijdende en doopleden per gemeente op 1 oktober 2017 bekend zijn, gaan wij de 

nota’s per kerk berekenen. Voor uw eigen begrotingen kunt u alvast rekenen met bovenstaande bedragen. 

De desbetreffende nota’s zullen wij gewoontegetrouw verzenden in januari 2018. 

Ten slotte 

U kunt genoemde bedragen beschouwen als de definitieve quota voor 2018, tenzij zou blijken dat het 

ledental aanzienlijk meer is gedaald dan waar we nu van uit zijn gegaan. Mocht het onverhoopt nodig zijn 

het quotum te herzien, dan ontvangt u daarover begin 2018 bericht. 

 

Met hoogachting en broedergroet, namens deputaten Financiën en Beheer, 

 

 

H. Rompelman 

Quaestor 


