Bijlage 1 bij brief kerkfinanciën en kerkelijke bijdrage december 2014
Chronologisch overzicht ondernomen acties en communicatie daaromtrent:
Op de gemeentevergadering van 29 maart 2011 werd:
• door de kerkenraad een niet sluitende begroting voor 2011 aan gemeente gepresenteerd vanwege een
voorzien structureel tekort;
• meegedeeld dat er een commissie was ingesteld die een breed en diepgaand onderzoek moest doen naar
oplossingen van structurele aard voor het aanwezige financiële probleem.
Op de extra gemeentevergadering van 13 december 2011 werden:
• door de commissie adviezen gepresenteerd (zie de notitie “De gevende gemeente”, de samenvatting
hiervan zoals verspreid binnen gemeente en de presentatie zoals gehouden tijdens gemeentevergadering);
• de aanwezige broeders en zusters in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en suggesties voor
aanvulling, verbetering of uitwerking van het door kerkenraad voorgenomen beleid te doen.
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 10 januari 2012 besloot de kerkenraad tot:
• Het uitdragen van de Bijbelse visie m.b.t. het geven van materiële gaven;
• Het aanstellen van een ‘kerkelijk functionaris financiën’;
• Het uitnodigen tot- en vastleggen van KB (=kerkelijke bijdrage)-toezeggingen;
• Aanpassing beleid kerkelijke collectes;
• Duidelijk maken waar de collectes voor bestemd zijn;
• Bewustwording bij de jeugd stimuleren;
• Communicatie professionaliseren;
• Kijken hoe inzet van gaven in bredere zin gestalte kan krijgen;
• Toetsen of de principes soberheid en doelmatigheid bij het bepalen van de middelenbehoefte van de
gemeente in voldoende mate worden gehanteerd;
• Tijdpad voor implementatie nieuw beleid vastgesteld;
• Vaststellen richtlijn bijdrage in exploitatiekosten kerk (lees: Kerkelijke Bijdrage);
• Nieuwe opdracht voor de (tijdelijke) commissie kerkfinanciën;
Tijdens de gemeentevergadering van 2014 rapporteerde de kerkenraad aan de aanwezigen:
• Nieuw beleid eind 2011 (introductie opgaveformulier KB) respectievelijk begin 2012 (nieuw
collecteregime geïmplementeerd;
• Conclusie tussenevaluatie zomer 2012: nieuw collecteregime leidt niet tot lagere collecteopbrengsten,
maar formulieren KB zijn slechts in beperkte mate ingeleverd (40%);
• Najaar schriftelijke herinnering naar leden die niet via KB bijdragen en allen die formulier niet hebben
ingeleverd (respons na 2e verzoek: reactie van 60% van de leden);
• Besluit van kerkenraad tot belronde van Kerkelijk Functionaris Financiën;
• Kerkenraad stelt sluitende begroting voor 2013 vast met daarin fikse bezuinigingen;
• Vanuit de gemeentevergadering komt er kritiek op voorgestelde bezuinigingen;
• Heroverweging kerkenraad leidt tot crisiscollecte die afgerond EUR 12.000 opbrengt;
• Percentage van het aantal leden dat via KB bijdraagt is gestegen naar 66% (52% in 2012)
• Uit onderzoek blijkt dat van de niet betalers (34%);
- 11% dat niet kan
- 4% dat niet wil
- 6% bestaat uit studenten zonder inkomen
- er voor de overige 13% uiteenlopende verklaringen voor zijn
• De kerkenraad concludeert dat de oplossing voor het structurele exploitatietekort (grotendeels) zal
moeten komen van een structurele verhoging van de bijdrage van hen die nu al geven, wat bij het gebruik
van (nieuwe) fiscale mogelijkheden (periodieke schenking) niet per definitie hoeft te leiden tot zwaardere
lasten voor betrokkenen.

