VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR GEMEENTELEDEN 10-01-2016

Een presentatie over verleden, heden en toekomst van onze gemeente.
De presentatie wordt verzorgd door Ilona van Pijpen, penningmeester College van Kerkrentmeesters en
Simon Middelkamp, voorzitter kerkenraad.
Hoofdpunten die in deze presentatie aan bod komen zijn:
o Waar komen we vandaan?
o Waar staan we nu?
o Waar gaan we naar toe.
In november 2012 hielden we de eerste informatiebijeenkomst met het oog op onze financiële situatie. Al
snel volgde de 20-5 status voor onze gemeente, wat inhield dat we aanspraak konden maken op een
financiële bijdrage van Bureau Steunverlening en onze gemeente werd onder verscherpt toezicht geplaatst,
beiden voor de periode van twee jaar.
De prognose in 2013 voor het jaar 2017:
o bij ongewijzigd beleid en een fulltime predikantsplaats eind 2014 in de rode cijfers en in 2017
een negatief saldo van ruim 90.000 euro.
o bij 2/3 predikantsplaats per 01-10-2015 ook eind 2014 in de rode cijfers en in 2017 een
negatief saldo van 20.000 euro.
We kregen twee jaar om orde op zaken te stellen. Er werd een Werkgroep Inkomsten en een Werkgroep
Uitgaven samengesteld. Er werden diverse acties en activiteiten georganiseerd en ondertussen werd een
nieuw beleidsplan en een werkplan voor de predikant geschreven.
Al deze inspanningen hadden het volgende resultaat:
o De opbrengst van de Actie Kerkbalans steeg in de jaren 2013, 2014 en 2015 ten opzichte
van de opbrengst in 2012.
o Alle acties van 2013 t/m 2015 brachten € 27.622,-- op. Dit geld is ondergebracht in het
Fonds voortbestaan SoW.
o Van Bureau Steunverlening ontvingen we ongeveer € 40.000 aan financiële ondersteuning.
o Er werd een werkplan voor de predikant geschreven, hij werkt met ingang van 01-10-2014
voor 2/3.
o Er werd een nieuw beleidsplan voor onze gemeente geschreven.
o De 20-5 status is sinds november 2015 mondeling opgeheven, dit zal binnenkort schriftelijk
bevestigd worden.
o Tegelijk met het beëindigen van de 20-5 status stopte ook het verscherpte toezicht.
o Er is een onderhoudsvoorziening en een begraafplaatsvoorziening ingesteld.
o De solvabiliteit op dit moment is € 55.610,--.
Een mooi resultaat, waar we iedereen die daar zijn/haar bijdrage aan geleverd heeft zeer hartelijk voor
danken. Toch ondanks al deze positieve berichten zijn we er nog niet.
De landelijke tendens in terugloop van inkomsten (vrijwillige bijdragen en collecten) is 3%. En hoewel onze
gemeente niet meegaat in deze tendens, moeten we toch rekening houden met een terugloop in de
komende jaren tussen de 1% en 3%.

In juni 2017 gaat ds. Piet Vliegenthart met emeritaat. Het bepalen van de grootte van de predikantsplaats
bij het beroepen van een nieuwe predikant gebeurt aan de hand van een solvabiliteitsverklaring welke
wordt afgegeven door het RCBB, het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken. Deze
verklaring wordt afgegeven wanneer:
o De begroting van de komende 6 jaar sluitend is.
o De landelijke tendens van 3% vermindering aan inkomsten wordt hierbij aangehouden.
o De exploitatie van minimaal 1 jaar moet als geldmiddelen aanwezig zijn. Dit komt neer op
€ 85.000 bij 1/2 predikantsplaats of € 95.000 bij 2/3 predikantsplaats.
o Daarnaast dient er een toereikende voorziening zijn voor onderhoud van het kerkgebouw op
basis van een meerjarenonderhoudsplan.
o De voorziening voor de begraafplaats moet toereikend zijn.
Op dit moment staat voor onze gemeente vast dat een fulltime predikantsplaats niet haalbaar is.
Het zal gaan om een 2/3 of een 1/2 predikantsplaats. De kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters
zal zich dan ook in het komende jaar over deze vraag buigen. Waarbij zeker rekening gehouden wordt met
het feit dat bij 2/3 predikantsplaats en een terugloop van 3% het saldo in 2020 bijna 7000 euro negatief is.
Bij een 1/2 predikantsplaats en een terugloop van 1% zal het saldo wel teruglopen maar blijft positief.
Tussen deze twee prognoses zitten natuurlijk nog talloze andere opties. En ook de alternatieven zoals een
predikant delen met een andere gemeente of een fusie aangaan met een andere gemeente zullen zeker
besproken worden.
Ds. Piet Vliegenthart is nu ruim een jaar voor 2/3 werkzaam. De voorzitter vraagt de aanwezigen naar hun
ervaringen hiermee.
o De bezetting van de vieringen op Mariaoord, de frequentie daarvan is minder, is wat terug
gelopen.
o Over de bezetting van kerkdiensten bij gastpredikanten, die nu veelvuldiger voorgaan, lopen
de meningen uiteen. Zowel de goede opkomst wordt genoemd, als ook de geringere
opkomst.
o Jitske Dijkstra vraagt nog even aandacht voor het pastoraat. Als volgende maand twee
pastoraal ouderlingen afscheid nemen en daarbij opgeteld het 2/3 werken van ds. Piet
Vliegenthart, komt het pastoraat zeker in de knel. Zij doet dan ook nogmaals een beroep op
gemeenteleden om een functie als pastoraal ouderling te overwegen.
Tot slot wordt de aanwezige gemeenteleden gevraagd om een eerste reactie bij 2/3 of een 1/2
predikantsplaats:
o een 1/2 predikantsplaats zal veel beperkingen kennen;
o als je jongeren, 30-40-ers wilt bereiken heb je meer arbeidstijd nodig, 2/3 predikantsplaats
lijkt dan logisch;
o aan een fusie met een andere gemeente zitten veel haken en ogen, verdiep je van te voren
goed in deze materie;
o bij het delen van de predikant met een andere gemeente zitten veel ‘randwerkzaamheden’
bijvoorbeeld bij beide gemeenten de vergaderingen, dat is kostbare tijd;
o een 1/2 predikantsplaats is prima, we moeten niet op te grote voet willen leven, eigenlijk
hadden we bij de vorige beroepingsprocedure al voor 2/3 moeten gaan;
o een 1/2 predikantsplaats is goed, we zijn een flexibele, creatieve gemeente waar heel veel
energie in zit, benut die;
o heel veel wijsheid en sterkte gewenst bij dit lastige proces.
De voorzitter dankt ieder voor aanwezigheid en inbreng en sluit de bijeenkomst.

