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Vooraf

Vorig jaar was het thema ‘Eenvoud in bestuur’. Dit is inmiddels 
een bespreekpunt in allerlei geledingen. Zelfs de synode moet 
keuzes maken over minder en kleinere deputaatschappen. Als 
SKW hebben wij veel herkenning gekregen in de diverse over-
legorganen: kan het niet met minder? Kan het niet sneller en 
effectiever? Onze tijd vraagt om doorpakkers en korte lijnen, 
daar hebben wij aan gewerkt in een mooi seizoen. Iedere 
vergadering mochten we een stuk uit de brief aan de Romei-
nen lezen. Op de laatste vergadering van het jaar lazen wij: 
Romeinen 13: 1-10. “Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde 
berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervul-
ling in de liefde.” Vanuit deze liefde mochten we werken. Wij 
kijken in dankbaarheid terug. 

Op weg naar kerkelijke eenheid was een belangrijk thema voor 
het bureau en het bestuur. Steeds meer taken van de NGK 
worden overgeheveld naar het bureau van SKW. De processen 
worden steeds meer geïntegreerd. We leren van elkaar en 
verschillen in aanpak verdwijnen steeds meer.

Het overleg over de harmonisatie van de materiele regelingen 
NGK en GKv ging verder. De out-of-the-box aanpak leidde tot 
nieuwe inzichten. Wij denken dat een goede basis is gelegd 
voor regelingen die bij deze tijd passen. De verschillende rege-
lingen voor emeritering van onze predikanten heeft het proces 
even stil gezet. De NGK heeft de pensioenen ondergebracht 
bij een pensioenverzekeraar terwijl de GKv de emeritaatsvoor-
ziening in eigen beheer heeft. Voor een goede oplossing is 
besloten om door een derde partij een onderzoek te laten 
uitvoeren. In de loop van het nieuwe jaar hopen wij op basis 
van dit rapport verder te kunnen werken. 

Helaas vroegen ook conflicten aandacht van het bureau. 
Losmakingen, predikanten die vastlopen, kerkenraden die niet 
meer in gesprek willen met hun predikant. Het is altijd zoeken 
naar een redelijke weg voor alle partijen, makkelijk is dit niet. 
Enquêtes van BKW Basis werkten preventief om conflicten te 
voorkomen en belangrijke onderwerpen bespreekbaar te 

maken. Ook werken we voortdurend aan mobiliteit: welke 
bewegingen kun je als kerk of predikant maken? Het vraagt 
durf om dit bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld wanneer je 
als predikant ontdekt dat het beroep niet meer bij je past. Dit 
seizoen is steeds meer duidelijk geworden dat andere wegen 
moeten worden gevonden om de mobiliteit te bevorderen en 
conflicten op te lossen.

In de Raad van Advies mocht wederom constructief worden 
samengewerkt. Belangrijk onderdeel van de besprekingen was 
het rapport voor de synode Goes. In het rapport wordt voorge-
steld een ontwikkelfonds (zie hoofdstuk 5) in te stellen. Het 
fonds moet verdergaande professionele begeleiding van 
predikanten mogelijk maken maar ook transitie (mobiliteit) van 
predikanten te versnellen. Wij zijn gezamenlijk van mening dat 
deze nieuwe weg noodzakelijk is om losmakingen en soms 
jarenlange discussies te voorkomen. Er wordt inmiddels met de 
predikantenvereniging gesproken over de concrete invulling 
van de plannen. Wij hopen en bidden dat de synode het plan 
zal ondersteunen!

De samenwerking tussen bureau en bestuur was wederom zeer 
goed. Wij zien dat het bureau zich zeer goed ontwikkelt. Er is 
sprake van inzet en betrokkenheid. Er zijn veel vragen waar 
SKW antwoord op wil geven. Daarnaast wordt er veel onder-
zoek gedaan naar kerken maar ook over bijvoorbeeld finan-
ciën. Onderzoeken die worden gewaardeerd. Het bureau zal 
in het nieuwe jaar worden versterkt om aan de functie van 
administratieve dienstverlener meer vorm te geven. 

Afscheid nemen is lastig! Negen jaar mocht ik voorzitter van 
SKW zijn. In die periode is SKW veranderd. De opdracht van de 
synode Harderwijk om SKW om te vormen tot een bureau waar 
personeelszaken professioneel worden geregeld, is werkelijk-
heid geworden. Onder de zegen van onze God mocht veel 
werk worden verzet, werk in het belang van de kerken. Er 
mocht met veel mensen worden samengewerkt en gesproken. 
In het werk stond  steeds de liefde voor de kerk en voor de 
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Kortere lijnen met meer beweging! 
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Ondersteuning en afscheid  
op het bureau.

In 2019 werden we ondersteund door vrijwilliger 
Rob Klok. Met zijn passie voor cijfers en analyses 
bood hij aan onderzoek voor ons te doen. Sa-
men met Gert van der Veen werkte hij aan 
uitbreiding van Cijfers en Feiten (zie pagina 9). 
Hiermee konden we inzichtelijk maken hoe de 
financiën van de plaatselijke GKv- en NGK- 
kerken zich tot elkaar verhouden. Rob, hartelijk 
dank voor je inzet!

We moesten als team afscheid nemen van Ad 
van der Lugt. Ruim 8 jaar deed Ad BKW Maat-
werk trajecten voor SKW. Hij begeleidde kerken 
aan tafel bij bijvoorbeeld procesbegeleiding, 
conflict of transitie. Hij deed dat met veel passie 
en inzet. Ook heeft hij een aantal trainingen 
verzorgd namens SKW. Hij moest helaas om 
gezondheidsredenen per direct stoppen met zijn 
werk. Iets dat ons allemaal geraakt heeft. We 
hebben als team prettig met hem samenge-
werkt en we zijn hem dan ook gaan missen na 
zijn vertrek. Ad, we wensen je alle goeds in je 
andere werkzaamheden onder de zegen en 
liefde van onze God!

inzet van heel veel mensen centraal. Ik moet loslaten, wat 
anders gaan oppakken. In dankbaarheid zal ik op deze 
periode in mijn leven terugkijken. Maar er wordt ook zorg 
meegenomen. Zorg over de kerken; hoe kan de kerkverla-
ting worden gestopt? Hoe kan de betrokkenheid worden 
vergroot? Zorg over predikanten; hoe kunnen die meer in 
hun kracht worden gezet en kunnen negatieve kwesties 
worden voorkomen? 

Als opvolger wordt Jan Overweg aan u voorgesteld. Jan 
heeft veel bestuurlijke ervaring en zal met een frisse blik het 
werk van SKW uitbouwen. 
God vergadert Zijn Kerk, Hij gaat door met Zijn werk en is niet 
van mensen afhankelijk. Dankbaar ben ik dat wij Zijn zegen 
mochten ervaren. Ook ben ik dankbaar voor de goede inzet 
van de medewerkers waarmee met veel plezier mocht 
worden samengewerkt. Dank, ik bid jullie Gods zegen toe!!

Namens het SKW bestuur
Piet Mars (voorzitter) 

 

 

 

 

 

Afscheid nemen is lastig! Negen jaar mocht ik 

voorzitter van SKW zijn. Onder de zegen van onze 

God mocht veel werk worden verzet, werk in het 

belang van de kerken. In het werk stond  steeds 

de liefde voor de kerk en voor de inzet van heel 

veel mensen centraal. In dankbaarheid zal ik op 

deze periode in mijn leven terugkijken.

Vooraf
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1. Over SKW

SKW biedt kerken ondersteuning bij de invulling van hun 
kerkelijk personeelsbeleid en bij materiële en financiële 
zaken, zoals kerkgebouwen en kerkelijk bestuur. 

Op onze websites www.steunpuntkerkenwerk.nl en 
www.kerkelijkpersoneelsbeleid.nl bieden we informatie aan, 
gerangschikt onder onze drie pijlers: Kerkelijk Personeelsbeleid, 
Financiën en Organisatie en Beheer. 

In onze ondersteuning staan de verbindingen tussen kerken-
raden/gemeenten (vrijwilligers) en haar predikanten, kosters 
en kerkelijk werkers (betaalde krachten) centraal. Daarnaast 
biedt SKW handreikingen en maatwerkadvisering bij kwesties 
rond financieel en materieel beheer.

SKW en haar leden
SKW is een vereniging van kerken. Plaatselijke kerken van de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands 
Gereformeerde Kerken zijn lid. 

Voor de CGK verzorgt SKW de landelijke coördinatie van 
verzuimbegeleiding predikanten en het opleiden en toewijzen 
van mentoren. 

SKW legt verantwoording af aan haar leden over het gevoer-
de beleid. Dat gebeurt jaarlijks op de Algemene Vergadering 
in juni. In 2019 vond deze in digitale vorm plaats.

Op regiovergaderingen delen en bespreken we met de 
kerken de toekomstplannen en vragen wij input voor de 
materiële regelingen predikanten en arbeidsvoorwaarden 
kosters en kerkelijk werkers. Veranderingen voeren we alleen 
door bij instemming van de leden. Dit gebeurt via een digitale 
stemronde in het najaar.

In 2019 nam SKW diensten af van:

 
I Like Communicatie, Hagar Prins:
Ondersteuning in communicatie
 
Baaningenieurs, Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch
Boostcamp ‘Help, een vacature?!’
 
LPB media: 
Filmpjes, nieuwe site www.kerkelijkpersoneelsbeleid.nl, 
technische ondersteuning website

 
Missie

Wij geloven dat de belangrijkste taak van de kerk is,  
samen God groot maken en het evangelie in woord en 
daad met anderen delen.

Landelijke ondersteuning bij de praktische kerkelijke  
organisatie, die in deze uitdagende tijd en samenleving 
veelomvattend is, komt deze kerntaak ten goede.

 
Visie

SKW streeft naar dynamische eenheid tussen kerken door 
algemene kerkelijke processen rond personeelsbeleid, 
beheer en financiën te vereenvoudigen met behoud van 
de lokale eigenheid. 

Wij stimuleren, adviseren en faciliteren kerken bij het aan-
gaan van eigentijdse vormen van samenwerking en ver-
binding en bij de invulling van praktische kerktaken. De 
Bijbelse visie op kerk-zijn is daarbij ons uitgangspunt.

Bestuur

P. Mars (Piet) :    Voorzitter
R. Verhagen-Kiela (Rozemarijn) :  Secretaris
J. Horstra (Jeroen):    Penningmeester
S. Poutsma (Siebe)

1. Over SKW

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl 
http://www.kerkelijkpersoneelsbeleid.nl 


9 januari Het bestuur:
• blikt terug op de regioavond eind 2018: een zinvolle avond met veel positieve reacties  
   vanuit de kerken;
• gaat akkoord met de concept uitgangspunten voor harmonisering van de  
   materiële regelingen voor predikanten met de NGK;
• evalueert de laatste gesprekken met de Raad van Advies en plaatst een kritische noot bij  
   de rol van diverse deputaten en het grote aantal adviserende partijen bij predikantszaken.  
  
Hierover wordt een vervolg gepland;
• is akkoord met de voorlopige uitkomsten van de werkgroep BIRD;
• plant een reflectiesessie samen met het bureau om alle kerkelijke ontwikkelingen waar SKW  
   een rol in heeft, met elkaar te evalueren. Vooral bedoeld voor een open gesprek en  
   brainstorm;

4 maart Het bestuur:
• praat bij over het initiatief ‘Kerk2030’ waaraan Piet en Ruurd op persoonlijke titel deel   
   nemen (kijk voor meer informatie op www.kerk2030.nl);
• blikt terug op het harmonisatieoverleg met de NGK over de “pensioenparagraaf” in  
   de predikantsregelingen. Besloten is eerst een cijfermatige analyse uit te voeren en te 
   bepalen welke alternatieve mogelijkheden er zijn naast VSE (GKv) en PFZW (NGK). Pas  
   na duidelijkheid over de toekomstige emeritaatsregeling volgt nadere uitwerking van  
   de gehele regeling; 
• stelt de jaarcijfers 2018 en de opzet voor het jaarverslag 2018 vast;
• bereidt de reflectiesessie voor die op 27 maart met bestuur en bureau wordt  
   gehouden.

20 mei Het bestuur:
• stelt het jaarverslag vast en neemt kennis van de goedkeuring door de accountant  
     van de cijfers;
• leeft mee met Ad van der Lugt die omwille van zijn gezondheid te kennen gaf het 
     werk bij SKW per direct te stoppen;
• praat bij over de laatste ontmoeting met de Raad van Advies; daar is besloten een      
     rapport voor de synode op te stellen en afstemming te zoeken met de deelnemende     
    deputaten over eenvoud in bestuur;
• evalueert de gesprekken met de Predikantenvereniging en VSE over bestuurlijke   
    eenvoud. Nader tot elkaar komen wordt bij allen onderkend. Wel zien beide  
     instellingen dit op andere niveaus nader uitgewerkt;
• wordt door Ruurd bijgepraat over alle projecten en acties binnen het bureau    
    aan de hand van een grafische vorm (SKWiel). 

•  is blij dat het bureau in Rob Klok een vrijwilliger vond  die in het     
    project Cijfers & Feiten een koppeling zal leggen met de NGK
    gegevens.

10 april Het bestuur: 
• kijkt terug op een positieve en productieve reflectiesessie  
   met het bureau. Vervolgacties worden gepland;
• plant overleg met de predikantenvereniging en VSE over bestuurlijke 
 eenvoud en samenwerking;
• bereidt de Algemene Vergadering van juni voor;
• neemt kennis van de voortgang op het bureau
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Als bestuur kijken we met dankbaarheid       terug op 2019. Een jaar waarin we verdere 
uitwerking gaven aan het thema “Eenvoud in      bestuur”. Maar waarover sprak het bestuur? 
Hieronder een inkijkje in de bestuursagenda.

9
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2. Verslag van  
    het bestuur10

27 maart Reflectiesessie bestuur en bureau;
Een gezamenlijke brainstorm met twee thema’s:

• Eenvoud in bestuur; ingeleid door Piet. Met wie werken we samen en  
   waar kunnen we meer eenvoud en samenwerking aanbrengen? 
• Andere wegen; ingeleid door Ruurd. Welke creatieve ideeën hebben we  
   om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren? 

2019

De uitkomst van de brainstorm leidde tot input voor het jaarplan en een  
roadmap (voor de langere termijn).

2. Verslag van het bestuur

>> 



29 oktober Het bestuur:
• besluit kennis te maken met Gerard van Santen, een potentieel bestuurslid en lid van een NGK;
• stelt de aanpassingen in de meerjarenbegroting vast en is akkoord met het plaatsen van een vacature voor een 
   financieel administratief medewerker;
• neemt kennis van de publicatie Cijfers&Feiten waarbij voor het eerst ook cijfers van de NGK  zijn gepresenteerd;
• stelt budget beschikbaar voor een campagne met de TU over de waarde van de predikant (zie hoofdstuk 3);
• spreekt over de voortgang van het harmonisatieoverleg met de NGK.

12 t/m 29 juni 2019 Digitale ledenvergadering
• 129 kerken stemmen in met de jaarrekening van SKW;
• Op één blanco stem na, stemmen de leden unaniem in met de  
    herbenoeming van Jeroen Horstra als bestuurslid;
• Jeroen Horstra vervangt Tonie Welmers als penningmeester.  
    Tonie treedt per 29 juni af.
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11 september Het bestuur:
• maakt kennis met Jan Overweg als aspirant bestuurslid en mogelijke opvolger   
   van Piet Mars in 2020;
• neemt kennis van de uitslagen van de digitale ledenvergadering;
• geeft een akkoord op het rapport van de NGA aan de Landelijke Vergadering  
   (NGK) waarin beschreven wordt hoe de werkzaamheden verder worden  
   overgedragen aan SKW;
• spreekt over de voortgang van het harmonisatieoverleg met de NGK. Omdat er  
   nog geen nieuwe afspraken zijn gemaakt blijven de huidige regelingen ook in 2020  
   bestaan;
• stelt het rapport van de Raad van Advies voor de synode vast. Een gesprek met      
   deputaten F&B wordt gepland voor een bijdrage aan het ontwikkelfonds  
   predikanten;
• keurt de jaarplanning van het bureau goed. Daarin zijn ook zaken uit de reflectie 
   sessie van maart meegenomen. Daarmee samenhangend wordt ook ingestemd  
   met een urenuitbreiding van Mariët Apperloo;
•  is blij dat voor Ad van der Lugt twee vervangende adviseurs zijn gevonden  
   (zie hoofdstuk 4).
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    het bestuur

2912

2. Verslag van het bestuur



Top 4 meest bezochte pagina's 
1. Predikanten (Materiele rege- 
lingen / WAP-regelingen)
2. Kerkelijk personeelsbeleid
3. Vacatures GKv 
4. Privacywetgeving
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Corinne Starreveld
adviseur Kerkelijk Personeels- 
beleid 

Beroepingswerk: kerkelijke teams 
en takentool
Vraag en aanbod in het beroe-
pingswerk beter op elkaar afstem-
men. Dat was het doel van de boostcamp ‘Help, een vaca-
ture?!’ in oktober 2019. SKW nodigde een groep predikanten, 
kerkelijk werkers en beroepingscommissies uit NGK en GKV uit 
om mee te denken. Het resultaat is nieuw materiaal voor het 
beroepingswerk: de TAKENTOOL. Met deze tool kijken beroe-
pingscommissies kritisch naar de taken van hun (te beroepen) 
professional. Ze gebruiken hierbij 36 voorbeeldtaken en voor-
beelden van samenstellingen van kerkelijke teams. Een kerke-
lijk team is een combinatie van bijvoorbeeld een jeugdwerker 
(kerkelijk werker) en parttime predikant. 

Kerkelijk personeelsbeleid: begeleide transities, loopbaanver-
andering, assessments
De vraag naar begeleiding bij een loopbaanverandering 
voor predikanten stijgt. We verbreden en verbeteren onze 
dienstverlening op dit vlak. Zo gaat arbeidspsychologe 
Margot Bloem via SKW loopbaan- en ontwikkelassessments 
aanbieden voor predikanten en delen we expertise met 
re-integratie adviseur Elisabeth van As. Beide hebben jaren-
lange ervaring binnen de PKN. Voorbeelden van loopbaan-
veranderingen en begeleide transities zijn predikanten die 
leraar, vrachtwagenchauffeur of geestelijk verzorger worden.

Campagne Ik ben
Een gemeentepredikant is waardevol, nu en in de toekomst! 
Dat is de kernboodschap van de nieuwe campagne die we 
in 2019 bedachten. Met 4 verfrissende portretten van diverse 
predikanten uit het hele land hopen we gemeenteleden 
tussen de 25 en 45 jaar te bereiken en de beeldvorming 
positief te beïnvloeden. In samenwerking met TU Kampen 
lanceren we in september 2020 op social media, op evene-
menten en in kerken filmpjes, posters en korte verhalen die 
een blik werpen op dit bijzondere beroep en de roeping in 
deze tijd. 

3. Realisatie 2019 

Opvallende cijfers en ontwikkelingen uit preventieve  
enquête BKW Basis
Beweging was ook te zien bij de preventieve tool BKW Basis. 
Zo nam de eerste NGK-gemeente deel en werkten we samen 
met visitatoren (lees hier meer). Hieronder enkele opvallende 
cijfers uit de resultaten van de BKW Basis enquêtes gehouden 
in 2019. De percentages zijn een weergave van alle respon-
denten uit de 10 classes die dit jaar deelnamen. Het is duidelijk 
te zien dat bepaalde aanbevelingen over het kerkelijk perso-
neelsbeleid nog altijd hard nodig zijn.  
 
Is er jaarlijks een evaluatiegesprek met de predikant?

Heeft uw gemeente een begeleidingscommissie?

 
Bezoekstatistiek  www.steunpuntkerkenwerk.nl  

 
 
 
 
 
 

Conclusie: De pagina met vacatures en vacante gemeenten 
stijgt in de top 4: steeds vaker wordt deze opgezocht. En 
veelbesproken was de AVG. Een speciaal daarvoor ingerichte 
pagina is veel bezocht. De website blijft een belangrijk  
communicatiemedium met onze leden! 

 

Mariët Apperloo
bureaucoördinator 

Training voor begeleidings- 
commissies
Een nieuwe, praktische training 
voor iedereen die een predikant of 
kerkelijk werker begeleidt in de 
gemeente. Dat is de nieuwe training voor zowel bestaande 
als kersvers gestarte begeleidingscommissies. Veel mensen 
vinden dit een mooie taak, maar lopen in de praktijk tegen 
veel vragen aan. Wat wordt er van mij verwacht? Hoe help ik 
de predikant nu het beste? En wat moet ik wel en juist niet 
doen? Samen met collega Ad van der Lugt hield ik in maart 
2019 twee pilots. Dit resulteerde in een nieuwe Handreiking 
Begeleidingscommissie én in een training die in het diensten-
pakket van SKW is opgenomen.

KvK
De overheid groeit steeds meer in digitalisering, dat merken 
ook de kerken. Dit jaar werden alle kerken ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. Tot nu toe was dat niet nodig, maar 
met de nieuwe identificatiemanieren bij de overheid was het 
onvermijdelijk. Gelukkig konden we kerken hierin flink ontzor-
gen: we hebben de inschrijving van GKv- en NGK-kerken 
centraal gedaan. Zo kan straks iedere kerk via een gemach-
tigd persoon digitaal overheidszaken regelen.

Kerkelijk adresbeheer
Met het verdwijnen van het welbekende ‘Handboek GKv’ 
moest er dit jaar een nieuwe manier bedacht worden om de 
gegevens van kerken en predikanten actueel te kunnen 
publiceren. Samen met LPB Media werkten we in opdracht 
van Deputaten Administratieve Ondersteuning aan de facili-
tering hiervan. Iedere kerk en een groot deel van de predi-
kanten leverde zijn gegevens aan via de website. We ver-
werkten die en inmiddels is het resultaat te vinden op  
www.gkv.nl.

Inspirerend!
Naast al deze nieuwe dingen genoot ik van de voortgang in 
mijn lopende werk: begeleiding bij ziekteverzuim van  

3. Realisatie 
    2019

https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/help-vacature-kerk-jobcrafting/
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/visitatie/
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3. Realisatie 2019

predikanten, coördinatie bij mentoraat voor startende predi-
kanten - waar zoveel positieve reacties op komen: “Beiden 
hebben we ervan geleerd,” “Inspirerend om op te trekken 
met een mentor die weet wat je meemaakt,” - en natuurlijk 
de dagelijkse telefoontjes en mailtjes met vragen van leden 
over uiteenlopende onderwerpen. Het maakt me blij dat we 
op zoveel gebieden kerken kunnen ontzorgen en ondersteu-
nen.

BEROEPINGSWERK  2014  2015 2016 2017 2018 2019

Aantal uitgebrachte 
beroepen

43 45 31 29 36 22

Aantal beroepen 
predikanten

30 37 21 25 24 20

Aantal aangenomen 
beroepen

24 30 19 19 21 20

Conclusie: Het aantal uitgebrachte beroepen daalde ten 
opzichte van 2018. Wel groeit het percentage van aanne-
men van een beroep. Een teken dat de ondersteuning van 
SKW kerken helpt met goede voorbereiding, om het optima-
le uit het beroepingsproces te halen.

Pieter van Helden
adviseur Kerkelijk Personeels-
beleid NGK 

Het jaar 2019 was het derde jaar 
waarin de NGK-kerken als lid aan 
SKW verbonden waren. Het is te 
merken dat de kerken, predikan-
ten en kerkelijk werkers ons beter weten te vinden. Tijdens drie 
regiovergaderingen heb ik de presentatie mogen verzorgen 
over SKW. Hiermee hebben we zeven van de acht regio’s 
voorzien van de informatie. Het doel om te komen tot volledi-
ge procesintegratie in de ondersteuning en advisering vanuit 
SKW is inmiddels gerealiseerd. 

Pensioencontrole en ANBI
Ook dit jaar had ik veel contact met de penningmeesters en 
de predikanten over de tijdrovende klus van pensioencontrole 
bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De controle is naar 
volle tevredenheid afgerond. Ook konden we (uiteindelijk) 
100% publicatie voor de verplichte jaarlijkse ANBI transparan-
tie constateren. 

Loopbaangesprekken
Het contact met predikanten vond ik ook dit jaar weer prach-
tig! Met 31 van hen mocht ik een loopbaangesprek voeren als 
een soort 0-meting voor de mobiliteit. SKW ondersteunt ook de 
NGK-kerken bij het beroepingswerk. Daarom is het belangrijk 
de predikanten te leren kennen. Eind 2019 waren er nog 
slechts 5 predikanten die ik nog niet gesproken had. 

Beroepingswerk
In het najaar zijn op basis van input vanuit de kerken de in 
2018 gemaakte handreikingen voor beroepingswerk en de 
begeleidingscommissie voor de NGK aangepast. Er is in 2019 
met zeven NGK beroepingscommissies contact geweest en 
met twee kerkenraden. Alle inspanningen op dit gebied 
hebben geleid tot het uitbrengen van 4 beroepen waarvan er 
3 zijn aangenomen. Ondersteuning in beroepingswerk is 
inmiddels geïntegreerd voor alle leden. Ik trad toe tot het 

team van verkenners. Wekelijks bespreken we de profielen en 
vacatures van de NGK- en GKv-kerken gezamenlijk. 

Overdracht van taken
Sinds het lidmaatschap kunnen NGK-kerken volledig gebruik 
maken van de dienstverlening van SKW. We zien met dank-
baarheid dat dit al veel gebeurt. Op bestuurlijk niveau moet 
er soms nog wat werk worden verzet om te zorgen dat taken 
worden overgedragen en goed geborgd. Ik zet me er met 
veel enthousiasme voor in om dit goed te waarborgen. Zo zijn 
er afgelopen jaar weer verschillende taken en processen 
overgedragen. Per 1 januari 2020 neemt SKW nog meer taken 
over van verschillende NGK-commissies. Wilt u hierover meer 
lezen? Klik hier.

Gert van der Veen
adviseur Financiën 

Salarisadministratie
In het jaar 2019 nam het werk 
flink toe. De salarisadministratie 
voor een aantal kerkelijke orga-
nisaties is verder uitgebreid. Dit 
biedt ook meer mogelijkheden voor plaatselijke kerken, bij-
voorbeeld voor kerken die zelf hun administratie niet meer 
kunnen doen. Ofwel omdat het te complex wordt, ofwel 
omdat kerken zelf de mankracht hiervoor niet hebben. Hierin 
kan SKW ondersteunen en we hopen dit de komende jaren 
verder te ontwikkelen.

Financiële administratie
Daarnaast voer ik voor een aantal nieuwe kerkelijke organisa-
ties vanaf 2019 de financiële administratie uit. Deze organisa-
ties liepen tegen grenzen van de automatisering aan van hun 
eerdere uitvoerders. Bij SKW konden ze terecht voor een 
passende oplossing. Voor een deel was het niet alleen financi-
ele administratie maar ook bijvoorbeeld donateurs- en abon-
nee-administratie. Met de benodigde aangepaste automati-
sering konden we deze kerkelijke organisaties verder helpen in 

ZIEKTEVERZUIM 
PREDIKANTEN 

2017 2018 2019

Ziekteverzuimpercen-
tage GKv

3,3% 2,5% 3,6%

Ziekteverzuimpercen-
tage CGK

3,6% 4,6% 3,6%

Ziekteverzuimpercen-
tage landelijk

3,7% 3,7% 4,4%

MENTORAAT STARTENDE PREDIKANTEN 2015 GKv CGK

In 2019 gestart (traject = 2 jaar) 6 2
In 2019 lopend 5 4
In 2019 afgerond 6 8
Aantal beschikbare mentoren 21 14

3. Realisatie 
    2019

https://drive.google.com/file/d/1KZvGU0DM_eHZ_8WFgvsxIjTs5wsDS1ni/view
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3. Realisatie 2019

Ruurd Kooistra
bureaumanager 

Ontwikkelfonds
2019 was een jaar van beweging. 
Op alle terreinen van ons kerkelijk 
werkveld worden zaken ter dis-
cussie gesteld. Vaak vanuit een 
positieve grondhouding en opbouwende argumenten. Helaas 
soms ook vanuit onvrede of conflict. Ook de ‘liggingsverschil-
len’ tussen plaatselijke kerken worden steeds groter. Voor 
predikanten wordt het daardoor moeilijker om mee te bewe-
gen en actueel te blijven voor de plaatselijke gemeente. Dit is 
één van de redenen om uitwerking te geven aan het toekom-
stige ontwikkelfonds voor predikanten. Eerst als voorzitter van 
de werkgroep en later via het bestuur en de Raad van Advies 
mocht ik werken aan een rapportage voor de synode en voor 
dit verslag (hoofdstuk 5).

Betrokken bij conflicten
Conflicten grijpen me soms ook persoonlijk aan. Bijvoorbeeld 
wanneer kerkleden gebrek aan tolerantie tonen in gevoelige 
kwesties. Predikanten of kerkenraadsleden die op onbehoorlij-
ke wijze aan de kant worden gezet. Waar blijft in zo’n geval 
de onderlinge liefde? Als adviseur ben ik vanuit SKW alleen 
betrokken in voor- of natrajecten van conflicten, maar toch is 
het in die rol noodzakelijk altijd de context te betrekken. 
Andere partijen hebben zich (helaas) moeten specialiseren in 
conflictbehandeling. Iets dat niet past bij het karakter van de 
kerk!

Eén regeling voor GKv- en NGK-predikanten
Een verandering die vanuit een positieve grondhouding 
plaatsvindt, is de voorgenomen fusie tussen NGK en GKv. De 
intentie om eenheid na te streven is fantastisch. Het brengt 
uiteraard ook de nodige uitdagingen met zich mee, bijvoor-
beeld bij het harmoniseren van regelingen voor predikanten. 
Voor kerkelijk werkers en kosters is dit al geregeld! Als bestuurs-
secretaris van VSE stond ook de harmonisatie op het gebied 
van pensioen en emeritering op mijn agenda.  
 

Materie die veel aandacht en tijd vraagt. Maar uitdagend om 
dit gezamenlijk aan te gaan!

Afscheid
Aangrijpend was het moment dat Ad van der Lugt, omwille 
van zijn gezondheid, afscheid moest nemen van zijn werk-
zaamheden bij SKW. Daar hebben we oprecht een traan om 
gelaten. We zijn dankbaar voor de vele adviestrajecten die hij 
voor en samen met ons deed. Uiteraard is er begrip voor zijn 
keuze en namen wij in liefde afscheid van elkaar. In het vol-
gende hoofdstuk maken we kennis met zijn vervangers.

Teamsport
Tot slot: Een jaar van beweging, soms duwend, soms trek-
kend…dan weer op rolletjes van de helling af om vervolgens 
weer klimmend een berg op te moeten. Bij SKW is dit verwor-
den tot een echte teamsport. Wat een collega’s en wat een 
kennis, motivatie en inzet! Ik ben God dankbaar dat ik aan dit 
team leiding mag geven.

hun administratie en informatiebehoefte. 
We kunnen bouwen hiermee voort op de beschikbare adres-
bestanden van plaatselijke GKv- en NGK-kerken.

Cijfers & Feiten
Ook in 2019 is gewerkt aan Cijfers en Feiten op basis van de 
financiële cijfers die de plaatselijke kerken aanleveren voor 
hun ANBI-registratie. Met hulp van de vrijwilliger Rob Klok is dit 
uitgebreid naar financiën van de NGK-kerken. Hierbij konden 
we inzichtelijk maken hoe de financiën van de plaatselijke 
GKv- en NGK-kerken zich tot elkaar verhouden. De informatie 
op de website is een korte samenvatting. Als het wenselijk is, in 
het  kader van de verdere fusie van het NGK- en GKv-kerkge-
nootschap, zou meer informatie hieruit te putten zijn. Zie de 
notitie op onze webpagina Cijfers en Feiten. 3. Realisatie 

    2019

https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/financien/cijfers-en-feiten/
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Aspirant bestuursleden
Op de komende ledenvergadering van Steunpunt 
Kerkenwerk wordt het voorstel gedaan dat ik Piet 
Mars opvolg als voorzitter van SKW. De afgelopen 
tijd heb ik een aantal bestuursvergaderingen mee-
gedraaid om het werk van SKW te leren kennen. 
Deze kennismaking is goed bevallen en ik heb mij 
dan ook beschikbaar gesteld voor het bestuur van 
SKW.

Ik ben getrouwd met Corine en samen hebben we 
vier kinderen die inmiddels op eigen benen staan. 
Alleen de jongste woont nog bij ons thuis en dat is 
sinds kort in Elst (Ut.). We zijn nog lid van GKV De 
Koningshof in Leusden en zijn voornemens ons aan 
te sluiten bij een GKV of NGK in onze nieuwe omge-
ving. We voelen ons verbonden met beide kerkver-
banden en juichen ook van harte toe dat deze 
samengaan. God speelt in ons leven een grote rol 
en we willen Hem graag dienen met ons leven. Een 
groot deel van mijn leven heb ik met plezier in het 
gereformeerd onderwijs gewerkt. Daarna ben ik de 
politiek in gegaan en nu werk ik in opdracht van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als 
landelijk projectleider ‘Beschermd wonen en maat-
schappelijke opvang’. Binnen deze functie houd ik 
mij bezig met mensen die een psychische kwets-
baarheid hebben en met dak- en thuisloze mensen. 
Mooi om iets te kunnen doen voor mensen in een 
kwetsbare positie. 

Heel mooi vind ik het dat er openingen zijn om 
predikanten beter te ondersteunen. Het is een 
zegen dat we mensen kunnen vrijstellen om de 
gemeenten te dienen als predikant of als kerkelijk 
werker. Dit schept echter ook de verplichting om 
goed voor deze mensen te zorgen. Het kunnen ook 
hele kwetsbare posities zijn. SKW speelt daar een 
mooie rol in en ik wil mij daar graag voor inzetten. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 4. Nieuwe gezichten!

 

Jan Overweg 

4. Nieuwe gezichten

 

Gerard van Santen

Ik ben Gerard van Santen, 54 jaar en woon samen 
met mijn vrouw Jolanda en onze dochter Shanna 
in Rhenen. Twee oudere zonen hebben het ouder-
lijk huis verlaten. Ik werk als directeur bestuurder bij 
Gebiedscoöperatie O-gen. We realiseren allerlei 
projecten in het buitengebied (op gebied van 
natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie). Het 
mooie van mijn werk is dat als ik door het gebied, 
mijn eigen achtertuin, rijd, fiets of wandel, ik allerlei 
plekken tegenkom waar wij een verandering 
hebben gerealiseerd. Mijn rol is de verschillen die 
er bestaan te verbinden en te zorgen dat we in de 
“doe-stand” komen om te realiseren. Ik zie hier 
mooie raakvlakken met het werk van SKW, waar ik 
me graag voor inzet.

We zijn lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk 
in Veenendaal. Een relatief jonge gemeente, nog 
steeds in beweging, en dat binnen het grote 
diverse kerkelijke landschap van Veenendaal. Ik 
merk dat de kerk het niet makkelijk heeft in de 
huidige maatschappij.  Ik zie de uitdaging voor de 
kerk om te veranderen van een instituut met een 
eigen set van regels, naar een gemeenschap 
waar onze 

Here Jezus Christus de centrale plaats heeft. 
Plekken die veilig zijn, waar mensen welkom zijn, 
welke kant ze ook op lopen. SKW kan in deze 
kerkopbouw mee denken en faciliteren. Daar zet 
ik me graag voor in.
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Adviseurs BKW Maatwerk
Zoals we al eerder in dit verslag vermeldden, namen we in 
2019 afscheid van Ad van der Lugt als adviseur BKW Maat-
werk. Gelukkig hebben we de dienstverlening van BKW Maat-
werk kunnen voortzettend met twee nieuwe extern adviseurs: 
Gerjan Kroese en Frank Sturrus. Beide zetten zij zich in bij tra-
jecten waarbij hun specifieke kennis en ervaring noodzakelijk 
is. Zij stellen zich beide voor.

“Mijn naam is Gerjan Kroese. Sinds kort ben ik als BKW maat-
werkadviseur begonnen bij SKW.
Hier ondersteun ik predikanten op het gebied van functione-
ren, mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling.

Na mijn post-HBO opleiding Coaching & Begeleiding heb ik 
zowel predikanten en kerkelijk werkers als leerkrachten en 
leidinggevenden in het basisonderwijs gecoacht. Na ruim 30 
jaar als schoolleider in het basisonderwijs te hebben gewerkt, 
heb ik gekozen om mij nu volledig te richten op coaching en 
begeleiding.
 

Omdat ik gemerkt heb dat de nood soms hoog is en daarom 
de behoefte aan coaching in deze sector groot is, wil ik daar 
graag mijn kwaliteiten voor in zetten. Niet alleen als de betrok-
kenen dreigen vast te lopen, maar juist ook op een proactie-
ve manier, waardoor dreigende problemen eerder worden 
gesignaleerd  en aangepakt kunnen worden. Ik ervaar het als 
een voorrecht om op deze manier dienstbaar te kunnen zijn.

Mijn vrouw Agaath en ik wonen in Wapenveld en zijn lid van 
gereformeerde kerk De Brug, een samenwerkingsgemeente 
van GKv en NGK.”

“Mijn naam is Frank Sturrus, 49 jaar, getrouwd, 4 dochters en ik 
woon in Zwolle. Naast het werk bij SKW ben ik actief als oplei-
dingsmanager Logistiek Management en docent Verander-
kunde bij Hogeschool Windesheim. Daarnaast ben ik organi-
satiecoach voor ondernemers en managers in het MKB. 
Tevens ben ik auteur van digitaal interactieve boeken bij 
Edumundo op het gebied van veranderkunde, organisatie-
kunde en communicatievaardigheden.

Mijn drijfveer is om mensen en organisaties in beweging te 
krijgen, ze te laten groeien en te helpen ontwikkelen. Voor mij 
is dat verandering op meerdere lagen. De persoon zelf, het 
gedrag van de persoon en de organisatie waar de persoon in 
werkt. Door te zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden bin-
nen deze drie lagen kun je samen groeien. Dat is ook wat mij 
aanspreekt in het werk als coach en procesbegeleider bij 
SKW. 

Ik word getypeerd als oprecht nieuwsgierig, enthousiast en 
gedreven. Ik kan goed luisteren en doorvragen op de situatie 
van de ander om zo te bepalen wat er nodig is om te veran-
deren. Ik zorg voor verbinding en ga uit van een gelijke relatie, 
waarbij ik open sta om steeds nieuwe dingen te leren.

 

Gerjan Kroese 

 

Frank Sturrus 

Vacature 
In 2019 groeide de vraag naar ondersteuning op met 
name financieel administratief gebied. Van verschil-
lende organisaties namen we de administraties in 
beheer. Ook door uitbreiding van de taken voor NGK 
en de vernieuwing in wetgeving kwamen er wat 
administratieve taken bij. We konden deze taken niet 
voldoende opvangen in de huidige bezetting van het 
bureau. Ruimte die in vorige jaren is ontstaan door 
vertrek van teamleden was nog niet volledig ingevuld. 
Daarom mochten wij in 2019 besluiten om een  
vacature voor een financieel-administratief medewer-
ker uit te schrijven. Begin 2020 hebben we Pythia 
Zuidema in ons team mogen verwelkomen! Op onze 
website kunt u alvast met haar kennismaken. We zijn 
erg dankbaar voor deze versterking en de nieuwe 
mogelijkheden die hierdoor ontstaan.

4. Nieuwe gezichten

 4. Nieuwe gezichten!
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Over mobiliteit van predikanten in combinatie met 
de rechtspositie en verbintenis aan plaatselijke 
kerken is in ruim 10 jaar veel gesproken, geschreven 
en onderzocht. Ook cijfermatig is veel gerappor-
teerd. Ervaringen van deputaten Advies en Begelei-
ding (voorheen Dienst & Recht en Probleembehan-
deling), kerken én predikanten gaven aanleiding 
tot het instellen van een werkgroep, met instem-
ming van de Raad van Advies:  klik hier voor de 
samengevatte opdrachtomschrijving.

5.2. Probleemstelling
Eén van de belangrijkste probleemstellingen van de 
werkgroep:
• De huidige kerkelijke structuur, in relatie tot de  
 (rechts)positie van predikanten, staat verdere  
 flexibilisering in de weg. 
 
Waarom flexibilisering?
• Predikanten staan soms (te) lang bij 1 kerk;
• Vele processen bij plaatselijke kerk en predikan- 
 ten (o.a. beroepingswerk) duren lang of  
 stagneren;
• Er bestaan kleine kerken die in de huidige situatie  
 geen beroep kunnen doen op een predikant;
• Sommige predikanten en/of kandidaten worden  
 niet (meer) geroepen door een kerk;
• Landelijk of regionaal ondersteunen van een  
 plaatselijke kerk, in verband met de plaatselijke  
 autonomie, blijft altijd van beperkte waarde/ 
 invloed.

5.3. Ontwikkelfonds
Naast andere scenario’s is als belangrijkste oplossing 
een ontwikkelfonds uitgewerkt. Het doel: Kerken en 
predikanten de mogelijkheid bieden professionele 
begeleiding en alternatieven aan te wenden voor 
functionering, samenwerking en mobiliteit van 
predikanten.

Wat biedt dit fonds?
- Een periodiek loopbaangesprek met de predi- 
 kant door een professional Kerkelijk Personeelsbe- 
 leid. Dit overigens ter aanvulling op de evaluatie- 
 gesprekken en begeleiding waar plaatselijke  
 kerken verantwoordelijk voor blijven. In dit onder- 
 deel is ook intervisie met professionele supervisie  
 te realiseren.  
- Bevorderen samenwerking per regio. Beschik- 
 baar stellen van projectleiders regionale samen- 
 werking die de vraag van kerken afstemt op het  
 aanbod van predikanten. Dit kan leiden tot   
 verschuiving in taken, ondersteuning predikanten  
 bij andere kerken op deelgebieden (detache- 
 ring) en hulp bij het maken van combinaties met  
 andere professionals in de kerk (Kerkelijk Werkers). 
- Voor predikanten die 5 jaar of langer verbonden  
 zijn aan een deelnemende kerk, indien gewenst,  
 een traject van begeleide transitie op te starten.  
 De transitie wordt begeleid door professionals en  
 kan ook gericht zijn op het zoeken naar werk  
 buiten de kerk.
- Detacheringspool: Binnen het huidige kerkrecht is  
 aanstelling van een predikant, anders dan aan  
 plaatselijke kerken, niet mogelijk. Een uitzonde- 
 ring betreft een B10 aanstelling; bijzondere taak.  
 Wij doen een beroep op de GS om aanstelling  
 van een gemeentepredikant ook tijdelijk mogelijk  
 te maken aan een andere instantie. Dit verschaft  
 mogelijkheden om predikanten landelijk of regio- 
 naal op basis van detachering te laten functio- 
 neren. 

5.4. Financiering en bestuur
De financiering zal worden ingericht via de Materie-
le Regelingen predikanten. Het opnemen van een 
dergelijke voorziening in de materiele regeling kan 
alleen in overeenstemming met Predikantenvereni-
ging|CGMV en SKW. De besluitvorming loopt dus 
via de kerken (ledenvergadering SKW) en de via de 
predikanten door CGMV. In de toekomst zal ook 

met de NGK-vertegenwoordigers gesproken wor-
den om tot één regeling te komen. Verder beogen 
wij gezamenlijke sturing met de Predikantenvereni-
ging|CGMV. We zien dan samen toe op het ge-
bruik van het ontwikkelfonds en de ontwikkeling 
ervan. Daarmee maken we werk van gezamenlijke 
verantwoording richting de kerken en predikanten. 
Hoe en wanneer het fonds gebruikt kan gaan 
worden, alsmede alle details in regelingen worden 
nog in gezamenlijk overleg vastgesteld.

5.5. Budget
Er zal jaarlijks maximaal € 300.000 nodig zijn (zie 
website voor details). De te vragen bijdrage via de 
materiële regelingen predikanten zal jaarlijks binnen 
gezamenlijk vastgestelde maximum bedragen 
worden vastgesteld om onnodige buffervorming te 
voorkomen. De bijdrage daalt dus zodra het fonds 
minder worden aangesproken dan begroot. Indien 
onverhoopt meer beroep gedaan wordt op het 
fonds dan begroot, vindt tussen SKW en Predikan-
tenvereniging|CGMV overleg plaats over de te 
nemen maatregelen.

Om het ontwikkelfonds te kunnen laten slagen 
worden alle betrokken partijen meegenomen in de 
besluitvorming. Zo worden de Predikantenvereni-
ging | CGMV en de leden van SKW betrokken, 
evenals de Generale Synode. Wilt u meer lezen 
over de onderbouwing, financiële verantwoording 
en de voortgang? Ga naar onze webpagina ‘Ont-
wikkelfonds’.

5. Ontwikkelfonds Predikanten

 

 
 
 
 
Piet Mars noemde het al in 
de inleiding. De vorming  
van een ontwikkelfonds voor 
predikanten. In dit hoofdstuk 
een toelichting daarop. 

5. Ontwikkelfonds  
    Predikanten

https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/over-steunpunt-kerkenwerk/ontwikkelfonds/
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/over-steunpunt-kerkenwerk/ontwikkelfonds/


13

Jaarverslag 2019

6. Financiën 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)
ACTIVA (in euro’s) 31-12-2019 31-12-2018
VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Inventaris 5.508 4.984

Kantoorapparatuur 1.445 6.953 2.489 7.473
VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
Vorderingen 11.401 50.432
LIQUIDE MIDDELEN
Spaarrekening 245.742 163.648

Betaalrekening 18.208 5.637

263.950 169.285
282.304 227.190

PASSIVA (in euro’s) 31-12-2019 31-12-2018
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 232.906 182.303

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Crediteuren 49.398 44.887

282.304 227.190

het bureau te waarborgen. Met de huidige stand is sprake van 
een situatie waarin bijna 90% van de maximum op te bouwen 
continuïteitsreserve is bereikt. Mocht de reserve in de toekomst 
verder toenemen dan zal hier een bestemming aan worden 
gegeven, gericht op de leden. Gedacht kan worden aan een 
investering ten behoeve van het ontwikkelfonds predikanten 
(zie hoofdstuk 5).

Waarderingsgrondslagen:
De vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingsprijs, 
verminderd met de afschrijvingen, bepaald op lineaire basis 
rekening houdend met de verwachte economische levens-
duur.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waar-
de, eventueel onder aftrek van een voorziening wegens 
oninbaarheid. De overige activa en passiva zijn, tenzij anders 
vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 

De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het 
jaar waarop zij betrekking hebben. Voor eventuele giften en 
donaties is dat het jaar waarin zij worden ontvangen.

6. Financiën

 Toelichting:
In dit hoofdstuk is de jaarrekening 2019 weergegeven bestaande uit de balans en 
een staat van baten en lasten. Het financiële plaatje ziet er positief uit! 

Stijging algemene reserve:
De Algemene Reserve liep in 2019 op naar € 232.906. De oorzaak wordt verderop in 
dit verslag toegelicht. Een verhoging van de algemene reserve is wenselijk gezien 
het feit dat de “personeelsrisico’s” toenamen door uitbreiding van het team. Vorig 
jaar stelden wij het beleid vast dat 60% tot max. 80% van de jaarlijkse loonkosten  
(€ 333.380 in 2019) als algemene reserve wordt gehanteerd om de continuïteit van 
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6. Financiën 

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (bedragen in Euro’s) 
ACTIVA
Materiële Vaste activa Inventaris Kantoor 

apparatuur
Totaal

2019
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 6.839 6.217 13.056
Cumulatieve afschrijving 1.855 3.728 5.583
Boekwaarde 4.984 2.489 7.473
Mutaties in  boekwaarde
Investeringen
Boekjaar 1.238 701 1.939
Desinvesteringen 0
Afschrijvingen
Boekjaar 714 1.745 2.459
Desinvesteringen 0
Totaal van de mutaties 524 -1.044 -520
Stand per 31 december

Aanschafwaarde 8.077 6.918 14.995
Cumulatieve afschrijving 2.569 5.473 8.042
Boekwaarde 5.508 1.445 6.953
Afschrijvingspercentage 10%/33,3 % 33,3 %
De investeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Omschrijving Datum Afschr.perc. Bedrag
computer/laptop
bureau

30-4-2019
30-12-2019

33%
10%

701
1.238
1.939

Vorderingen 31-12-2019 31-12-2018
Contributies 0 0
Rente 73 94
Overige vorderingen 11.328 50.338

11.401 50.432
Liquide middelen
Spaarrekening: ING Bank (tegoed is vrij opneembaar) 245.742 163.648
Betaalrekening: ING Bank (tegoed is vrij opneembaar) 18.208 5.637

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(bedragen in Euro’s) 
PASSIVA
Eigen vermogen 31-12-2019 31-12-2018
Algemene reserve
Stand per 1 januari 182.303 140.122
resultaatbestemming 50.603 42.181
Stand per 31 december 232.906 182.303
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingdienst 16.661 15.437
Personeelskosten 26.578 22.025
Kantoor- en cursuskosten 6.159 7.425

49.398 44.887

6. Financiën
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6. Financiën 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 (bedragen in Euro’s)

Begroting
2020

Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018

BATEN
Inkomsten activiteiten 165.600 162.050   33% 160.500 200.802
Contributies leden 339.500 332.473   67% 332.300 333.823
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING 505.100 494.523 100% 492.800 534.625

LASTEN
Personeelskosten 381.400 333.380 67% 361.200 343.651
Huisvestingskosten 23.500 23.015  5% 23.200 22.193
Bestuur-/kantoorkosten 38.000 39.430  8% 37.200 37.183
Kosten activiteiten voor leden 65.800  47.900 10% 66.000 90.314
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING 508.700 443.725 90% 487.600 493.341

Resultaat voor financiële baten en lasten -3.600 50.798 10% 5.200 41.284
FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Ontvangen rente 100 73 100 94
Betaalde rente/bankkosten -300 -268 -300 -284

-200 -195 -200 -190

Overschot/tekort -3.800 50.603 10% 5.000 41.094

Overschot/tekort toegevoegd/onttrokken aan
Algemene reserve -3.800 50.603 5.000 42.181

Bestemmingsreserve ledenprojecten 0 0 0 -1.087

-3.800 50.603 5.000 41.094

 Toelichting inkomsten
De gerealiseerde inkomsten waren nagenoeg gelijk aan 
de begroting. Op twee posten is een kleine verandering 
waar te nemen:

P&O advies aan kerken
Zoals elders in dit verslag genoemd is Ad van der Lugt 
medio 2019 vertrokken. Daardoor daalde de inkomsten 
voor maatwerk-advisering. 

Financiële administratie
In 2019 is de administratie van een aantal instellingen aan 
SKW overgedragen. Deels veroorzaakt door het wegval-
len van vrijwilligers. Ook werd de administratie voor 
Stichting Fundament van Verre Naasten overgenomen. 
Dit alles resulteerde in een wat hogere opbrengst dan 
verwacht. 

6. Financiën
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TOELICHTING BIJ DE BATEN EN LASTEN 2019 (bedragen in Euro’s) 

Begroting 
2020

Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018

BATEN
Inkomsten activiteiten
Begeleiding ziekteverzuim CGK-kerken 18.800 18.336 18.800 18.770
P&O advies aan kerken 19.000 7.893 17.200 22.508
Opleidingen predikanten (mentoraat/interim) 0 4.450 0 36.246
Bureaumanagement/-secretariaat VSE 38.900 37.690 36.900 36.951
Financiële administratie 72.000 76.877 71.000 70.215
Doorbelaste kosten licenties 16.900 16.804 16.600 16.112

165.600 162.050 160.500 200.802
Contributies leden
Contributies GKV-leden 264.000 259.339 258.500 257.760
Contributies NGK-leden 74.700 72.791 73.000 71.520
Contributies gastleden CGK-leden 800 343 800 343
Overig/giften 0 0 0 4.200

339.500 332.473 332.300 333.823
LASTEN
Personeelskosten
Bruto-salarissen         272.600 240.301 238.800 214.774
Sociale lasten 42.100 36.731 35.400 32.159
Pensioenpremies 26.300 22.069 24.000 20.540
Werknem.verzek. ziekteverzuim/Arbo 7.600 5.521 6.600 5.140
Kosten woon-/werkverkeer 10.100 9.120 8.000 8.361
Extra inzet HRM 17.000 10.671 17.000 23.263
Flexibele inzet adviseurs projecten 0 5.839 25.700 0
Kosten financiële administratie 0 0 0 37.044
Opleidingskosten 5.000 930 5.000 1.904
Overige personeelskosten/diensten derden 700 2.198 700 466

381.400 333.380 361.200 343.651

 Toelichting uitgaven

Het overschot van € 50.603 is grotendeels veroorzaakt door twee 
meevallende uitgaven.

Personeelskosten
Per 31 december 2019 was de bezetting 4,1 FTE; per 31 december 
2018 was dit 4 FTE. In 2019 is het contract van Mariët Apperloo iets 
uitgebreid op uren. Eind 2019 is een vacature geplaatst voor 
uitbreiding met een Financieel Administratief medewerker. Hierop is 
de begroting voor 2020 aangepast.

De grootste “besparing” binnen de personeelskosten betreft de 
verminderde flexibele inzet van adviseurs. Wegens het plotselinge 
vertrek van Ad van der Lugt ontstond een tijdelijk onderbezetting 
en daarmee een lagere “kostenpost”. Later in 2019 mochten wij 
twee nieuwe adviseurs aan ons verbinden (zie hoofdstuk 4).

ARBO contract ten behoeve van de NGK
De NGK betaalde ook in 2019 uit eigen reserve de overeenkomst 
met de ARBO instantie. Begin 2020 is dit overgaan naar SKW. Deze 
besparing is ook in 2019 aangewend om meer voor de NGK te 
doen dan op andere posten begroot. Wij ervaren dit als een mooie 
manier van samenwerken!

Accountantsverklaring
De jaarrekening is ondertekend door de bestuursleden  
P. Mars en J. Horstra. 
Van Ree accountants voert de controle uit.

6. Financiën
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VERVOLG TOELICHTING BIJ DE BATEN EN LASTEN 2019 (bedragen in Euro’s) 

Begroting 
2020

Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018

LASTEN (vervolg)
Huisvestingskosten
Afschrijving inventaris/kantoorapparatuur 2.200 2.458 2.200 2.346
Huur-/servicekosten kantoorruimte 19.800 18.989 19.500 19.218
Verzekeringen/heffingen 1.500 1.568 1.500 629

23.500 23.015 23.200 22.193
Bestuur-/kantoorkosten
Reis-/vergaderkosten bestuur/werkgroepen 1.700 1.381 1.700 1.805
Accountantskosten 1.800 1.260 1.600 1.230
Netwerk/kantoormiddelen 34.500 36.789 33.900 34.148

38.000 39.430 37.200 37.183
Kosten activiteiten voor leden
Communicatie-/website/vergaderkosten 7.500 4.534 7.000 16.947
Contract begeleiding ZV GKv 34.000 30.065 33.500 30.961
Contract begeleiding ZV NGK 9.300 0 9.100 0
Contract begeleiding ZV CGK 13.000 11.964 14.400 12.332
Opleiding voor predikanten 2.000 1.337 2.000 30.074

65.800 47.900 66.000 90.314
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Ontvangen rente 100 73 100 94
Bankkosten 300 268 300 284

6. Financiën
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