Besluiten strategie en financiën

19 september 2020

Materiaal:
1.
besluit van de GS en de LV d.d. 7 maart 2020 tot instelling van de Commissie Strategie en
Financiën;
2.
rapport Ambities in balans d.d. 10 september 2020 van de Commissie Strategie en Financiën
met bijlage.

(CSF)

Besluit 1:
a.
in te stemmen met de hoofdlijn van het rapport wat betreft de inhoudelijke ambities voor het landelijk
kerkenwerk: de ondersteuning van gemeenten en het opleiden en toerusten van predikanten zijn
vooralsnog de speerpunten;
b.
uit te spreken dat verdere bezinning op het landelijke kerkenwerk wenselijk is, zo mogelijk verbonden
met visieprocessen over lokaal kerkzijn;
c.
het gezamenlijk moderamen de opdracht te geven de volgende GS en LV te dienen met voorstellen om
deze bezinning vorm te geven;
d.
het gezamenlijk moderamen daarnaast op te dragen publiekelijk te werken aan de waardering voor het
kerkverband door de waarde van het kerkverband te onderstrepen, ten einde ook de offerbereidheid
hiervoor in stand te houden en een neergaande toonzetting te voorkomen.
Gronden:
1.
uit het rapport van de Commissie Strategie en Financiën blijkt dat de in besluit 1a genoemde thema’s
genoemd worden als belangrijkste aandachtspunten in het huidige kerkenwerk;
2.
een verdere bezinning op het landelijke kerkenwerk is gewenst, maar kan beter verbonden worden
met het bredere proces van bezinning dat, naar verwacht wordt, mede door de hereniging van de
kerkverbanden op gang zal komen.
Besluit 2:
voor de vaststelling van de budgetten van deputaatschappen, commissies en instellingen van het te vormen
kerkverband als richtinggevend uitgangspunt uit te spreken dat deze evenredig en vooralsnog zonder
indexering zullen meebewegen met de ontwikkeling van het ledental.
Grond:
a.
naast inhoudelijke ambitie geldt betaalbaarheid voor de kerken als leidend principe;
b.
de verschillen in quota tussen GKv en NGK vragen om harmonisatie waarbij in de aanvangsfase een
redelijk doelbedrag wordt genoemd.
Besluit 3:
het werk dat nu door deputaatschappen, commissies en instellingen wordt verricht in de komende jaren te
herstructureren.
Grond:
herstructurering kan bijdragen aan een meer toegankelijke en overzichtelijke structuur van het landelijk
kerkenwerk en een meer integrale bespreking daarvan.
Besluit 4:
1.
het budget voor de contacten met buitenlandse kerken aan te passen aan de veranderende
omstandigheden en de contacten met verwante kerken in het buitenland waar mogelijk te laten
onderhouden door of in samenspraak met Verre Naasten;

2.

het op 9 januari onder voorbehoud genomen besluit als volgt te wijzigen zoals vermeld in het totale
budget overzicht, opgenomen in bijlage xx van deze acta.

Grond:
afgezien van het verschil in begrotingen tussen GKv en NGK speelt hierin de beëindiging van het lidmaatschap
van de ICRC en het opzeggen van relaties door een aantal buitenlandse (zuster)kerken een rol. Intensievere
samenwerking met Verre Naasten levert synergievoordeel op.
Besluit 5:
de Theologische Universiteit en de nieuwe instelling voor ondersteuning te vragen actief samenwerking te
zoeken met verwante instellingen van andere kerkverbanden om de kwaliteit van het werk te vergroten en
tevens financiële synergievoordelen te behalen en daarover te rapporteren aan de volgende Generale Synode
en Landelijke Vergadering.
Grond:
het hebben van een eigen theologisch opleidingsinstituut en een instelling voor ondersteuning van de kerken
is van groot belang voor de plaatselijke gemeenten. De huidige ontwikkelingen in het kerkelijke leven vragen
wel om het zoeken van samenwerking met andere kerken en kerkelijke instellingen.
Besluit 6:
uit te spreken dat
a.
voor het totaal van het landelijk kerkenwerk een zodanige kostenreductie wenselijk is dat het quotum
bij de eenwording van beide kerkverbanden gestabiliseerd kan worden op € 25 per lid;
b.
de in het CSF-rapport en hieronder aangegeven kostenreductie daarbij richtinggevend zal zijn.
tabel korting in 2024
CSF Onderdeel
TU
PC/NGT/DS/Miss.
ADC
Regiegroep
Liturgie
BBK
AO/financiën
overige
Totaal

bijdrage 2021-2023

reductie 2024

2.070.000
840.000
160.000
32.000
30.000
55.000
> 200.000

115.000
45.000
10.000
32.000
25.000
25.000
50.000
15.000
317.000

Besluit 7
Het gezamenlijk moderamen van GS en LV opdracht te geven een Werkgroep Integratie te vormen met de
volgende opdracht:
a.
het veranderingsproces, zoals beschreven in het rapport van de Commissie Strategie en Financiën met
de naar aanleiding hiervan genomen besluiten, aan te jagen en te ondersteunen;
b.
dit te doen in goed overleg met de Regiegroep, Deputaten Financiën en Beheer (GKv), de Financiële
Commissie (NGK) en de moderamina van GS en LV;
c.
en van haar werkzaamheden verslag uit te brengen aan de volgende GS en LV.
Grond:

de genomen besluiten op basis van het rapport vragen om een adequate en voortvarende uitvoering. De
Werkgroep Integratie heeft daartoe niet alleen een sturende en stimulerende taak, maar moet ook de
onderlinge samenhang bewaken vanuit het organisatorisch en financieel totaaloverzicht.

