9.26/67
Rapport 8b van commissie 6 inzake het rapport van de quaestor van de generale
synode (9.26)
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Dit rapport bereikt u vrij kort voor de digitale vergadering van de generale synode op 24 en
26 november 2020. Oorzaak is gelegen in het feit dat pas eind oktober duidelijk werd dat
de generale synode toch nog in 2020 zou vergaderen. Kort na dit besluit diende de quaestor
een aangepaste begroting in. Daarnaast zijn er enkele ontwikkelingen in de tijd geweest die
de cijfers van de quaestor beïnvloedden. Die lichten wij verderop in dit rapport toe.
Allereerst herhalen wij in dit rapport de prognose krimp aantal leden uit onze rapporten
12b en 12c.
Bij de bepaling van de minimumbijdragen zijn de deputaatschappen, maar ook de quaestor,
uitgegaan van 72.000 leden. Echter: de ontwikkeling van het ledenaantal is anders:
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20 jaar: 74.739 – 71.594 = 3.145
10 jaar: 74.374 – 71.594 = 2.780.
7 jaar: 74.319 – 71.594 = 2.725

dat zijn 157 leden per jaar
dat zijn 278 leden per jaar
dat zijn 389 leden per jaar

De krimp versnelt dus!
Prognose krimp aantal leden 2020-2023:
1-1-2020:
71.594
1-1-2021: 71.594-389 =
71.205
1-1-2022: 71.205-389 =
70.816
1-1-2023: 70.816-389 =
70.427
Wanneer wij 2020 buiten beschouwing laten dan is het gemiddeld aantal leden in 2021 en
2023: 70.816. Met dit ledenaantal dient de quaestor dus te rekenen voor de jaren 20212022-2023.
In de bijgestelde begroting 2020-2023 vallen een paar zaken op:
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Bijlage 1. 6. Contact met de overheid. T.o.v. de oorspronkelijke begroting zijn de bedragen
per jaar verhoogd van € 9.000 naar € 20.000. Desgevraagd meldde de quaestor dat de
contributie CIO wordt verhoogd van € 9.000 naar ruim € 13.000. Daarnaast belast het LKB
haar gewerkte uren inzake eHerkenning en ANBI aan dit deputaatschap door.
De overige uitgaven zijn in lijn met de oorspronkelijke begroting zij het dat nu het jaar
2023 is toegevoegd. Dit vanwege het feit dat de volgende GS b.l.e.w. pas in 2023 zal
worden gehouden (Stand van zaken zoals nu bekend bij de quaestor en commissie 6!).
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De meest actuele begroting is aangepast voor de resultaten van 2019. Die waren ten tijde
van de oorspronkelijke begroting en beoordeling door commissie 6 nog niet bekend.
Significante afwijkingen betreffen de kosten generale synode voor de jaren 2020-20212022 en 2023. Die laten zich als volgt verklaren:
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2020: Oorspronkelijk € 75.000 versus € 50.000. Een plenaire vergadering van 4 dagen kost
tussen de € 40.000 en € 50.000. In 2020 is slechts 1 plenaire zittingsweek geweest. Het is
op dit moment onduidelijk wat de onkosten zijn geweest van de eendaagse vergadering
eind september en de digitale vergadering op 24 en 26 november.
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2021: Oorspronkelijk € 0 versus € 85.000. De quaestor begroot 2 plenaire weken in 2021.
2022: Oorspronkelijk € 50.000 versus € 0. In 2022 wordt er geen vergadering van de
generale synode voorzien.
2023: € 50.000. Ervanuit gaande dat dan pas de volgende synode zal plaatsvinden.
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Omslag 2020
In zijn oorspronkelijke rapport vroeg de quaestor om een omslag van € 3. Dat hebben wij
in ons rapport 8, 9.26/55 regels 36-39 toegelicht. In overleg met de quaestor laten wij dat
ongewijzigd. De cijfers over 2020 rechtvaardigen dat.
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Omslag 2021-2022-2023
Bij die berekening moet de quaestor rekenen met 70.816 leden. 236.500 gedeeld door
70.816 betekent een omslag van € 3,34.
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Ten slotte een ‘winstwaarschuwing’:
Omslag 2013-2016: € 2,30
Omslag 2017-2019: € 2,90
Omslag 2020:
€ 3,00
Omslag 2021-2023: € 3,34
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Een stijging sinds 2016 t.o.v. 2021 van € 1,04 oftewel 45%! En uw commissie vreest een
nog hogere stijging.
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Uw commissie stelt de generale synode voor als volgt te besluiten:
1. de handelingen van de quaestor goed te keuren en hem hartelijk te danken voor zijn
werkzaamheden;
2. de quaestor alsmede alle niet kashoudende deputaatschappen of commissies décharge
te verlenen voor hun financiële beleid en deputaten financiële zaken voor het
uitgeoefende toezicht;
3. de quaestor opdracht te geven de penningmeesters van de particuliere synodes mee te
delen dat de omslag voor de jaren 2021-2022-2023 is vastgesteld op € 3,34 per
lid/dooplid en dat hun wordt verzocht deze omslag voor 1 juli van elk jaar over te
maken;
4. de deputaten en commissies waarvoor de quaestor de financiën verzorgt opdracht te
geven dat, voor zover dat binnen hun taakstelling mogelijk is, nieuw beleid uitsluitend
kan worden overwogen in het kader van het verminderen of afbouwen van bestaand
beleid;
5. de quaestor te vragen de werkverdeling met de 2e quaestor zo in te richten dat de 2e
quaestor, in geval van nood, het werk terstond (SV) kan overnemen.
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J. Mauritz, rapporteur

