INSTRUCTIE KERKELIJK FUNCTIONARIS FINANCIËN
Inleiding
In 2011 stelde de kerkenraad de notitie “De gevende gemeente” op. Een document
waarin de Bijbelse visie op het geefgedrag van kerkleden aan: eigen gemeente en
kerkelijke kassen, diaconie eigen gemeente, diaconale kerkelijke kassen en
christelijke organisaties en algemene instellingen van zorg en barmhartigheid in
samenhang wordt beschreven en wordt uitgewerkt in beleid voor onze eigen
gemeente. Onderdeel van dit beleid is het aanstellen van een ‘kerkelijk functionaris
financiën’ (KFF). De kerkenraad duidt in de notitie de rol en positionering van deze
functionaris als volgt:
“Wij stellen een tweesporenbeleid voor. De wijkouderling rekent het tot zijn taak op
elk adres in zijn wijk met zekere regelmaat de financiële verantwoordelijkheid t.o.v.
kerk en Koninkrijk in algemene zin ter sprake te brengen. Om individuele leden te
helpen hun verantwoordelijkheid concreet vorm te geven, stelt de kerkenraad een
‘kerkelijk functionaris financiën’ (werktitel) aan.”
In deze instructie wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan: de taakgebieden
en taken van de kerkelijk functionaris financiën, de gefaseerde implementatie van
deze nieuwe functie, de benoemingstermijn en de gelofte van geheimhouding.
Taakgebieden en taken KFF
Voorlichting en advies
De KFF geeft aan gemeenteleden, jong en oud, gevraagd en ongevraagd voorlichting
en advies over de visie en het beleid van de kerkenraad inzake het ‘geefgedrag’ en
de praktische aspecten daarvan. Daarbij focust hij/zij zich in het bijzonder op
kerkelijke collectes en de kerkelijke bijdrage.
De KFF moet zich sterk richten op ingroei van onderaf: jong belijdende leden en
nieuwe leden. Een bepaalde rol bij de overkomstkring voor nieuwe leden en
gastleden is sterk aan te bevelen.
Bij de uitvoering van deze taak kan de KFF zich laten ondersteunen door de
‘Werkgroep PR gevende gemeente’.
Stimuleren en aanspreken
De KFF stimuleert gemeenteleden om, in het perspectief van de door de kerkenraad
verwoorde visie en het daaruit voortvloeiende beleid, hun verantwoording te nemen
en spreekt daar waar nodig gemeenteleden daarop aan (vanaf 2013; zie ‘gefaseerde
introductie’).
Wanneer blijkt dat er op adressen pastorale aspecten (of anderszins) spelen, dan
dient de wijkouderling door de KFF te worden geïnformeerd. Elke wijkouderling
ontvangt alleen informatie uit zijn eigen wijk.
Inventariseren, administreren en monitoren ‘geefgedrag’
De KFF inventariseert hoe het ‘geefgedrag’ zich voor wat betreft kerkelijke collectes
en kerkelijke bijdrages zich ontwikkelt, legt de uitkomsten vast en monitort wat de
ontwikkeling in meerjarig perspectief is.
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Analyseren en rapporteren
De KFF analyseert de ontwikkelingen voor wat betreft het ‘geefgedrag’ en
rapporteert hieromtrent jaarlijks aan kerkenraad en commissie van beheer.
Coördineren
De KFF coördineert de aanvragen bij notaris(sen) voor wat betreft het vastleggen van
een ‘periodieke schenking’ (= lijfrente).
Gefaseerde implementatie
De kerkenraad acht het verstandig om de nieuwe functie in twee stappen te
implementeren. In de notitie “De gevende gemeente” staar hierover het volgende
geschreven:
“In het tweede seizoen van zijn/haar functioneren zou de kerkelijk functionaris
financiën in overleg met de penningmeester zelf initiatief kunnen nemen met
betrekking tot gemeenteleden die nog geen of een minimale of al jarenlang dezelfde
financiële bijdrage geven. Voordat wordt overgegaan tot deze stap dient, mede in
het licht van de ervaringen van de kerkelijk functionaris financiën in zijn/haar eerste
seizoen en hopelijk in het licht van een inmiddels bewuster geefgedrag binnen de
gemeente, overleg plaats te vinden over het waar en hoe van deze bezoeken.”
Benoemingstermijn
De KFF wordt door de kerkenraad in functie aangesteld voor een periode van vier
jaar. Deze benoeming kan in overleg tussen kerkenraad en betrokkene eenmalig
verlengd worden met een zelfde termijn.
Gelofte van geheimhouding
De KFF tekent bij aanstelling een gelofte van geheimhouding, waarin wordt
vastgelegd dat hij/zij persoonlijke informatie die hem/haar uit hoofde van de functie
bekend is, niet wordt gedeeld met anderen dan de kerkenraad en/of de
penningmeester.
Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 15 januari 2013
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