
VOORJAARS-AV 2011 
20 EN 21 MEI - NOORDBERGUM  
Deze voorjaars-Algemene Vergadering wordt een extra 
feestelijke gebeurtenis: naast het 100-jarig bestaan van de 
Friese Bond wordt ook het 80-jarig bestaan gevierd van de 
Baptistengemeente Noordbergum, gekoppeld aan het lustrum 
van 125 jaar Baptisten in de Wouden. Naast de vergaderingen 

staan er ook workshops op het programma. De AV is daarmee een plek van viering, ontmoeting en 
beleving voor iedereen. Ook u bent daarbij van harte welkom! 
De AV-bijeenkomsten worden gehouden in de PKN-kerk en in het dorpshuis te Hardegarijp. 
 

Samenvatting van hoofdzaken uit het AV-boek 
• Jaarverslagen, financiële stukken en evaluatie meerjarenbeleid 
• Toelichting van de Unieraad over fondsenwerving; rapportage Commissie Onderzoek 

Pensioenen (COP) en tussenrapportage Commissie Interkerkelijke Samenwerking (CIS) 
• Voorstellen Unieraad: ‘Algemene Vergaderingen’, ‘fonds ondersteuning kleine gemeenten’ en 

‘pilot interim-voorgangers’ 
• Op vrijdagmiddag en zaterdagochtend zijn er diverse workshops, zoals ‘Bezield naar buiten’,  

‘De voorganger verdwijnt’, ‘Alle generaties in één kerk?!’, ‘De gemeente – een veilig thuis!?’ 
(alleen vrijdag), en ‘Schuldhulp-preventie’(alleen zaterdag) 

 

Jaarverslagen 
De jaarverslagen geven een overzicht van werkzaamheden binnen taakvelden en geledingen van de 
Unie. Ook veel mensen uit de gemeenten zijn betrokken bij activiteiten en bijeenkomsten die worden 
gehouden. Het is de moeite waard te lezen wat er allemaal wordt gedaan, zoals bij Gemeenteopbouw 
en Evangelisatie, Geestelijke Vernieuwing, Gemeentestichting, Theologische Vorming, Zending en 
Diaconaat, Jongerenwerk, Vrouwenwerk, Unie Bouw Stichting, Vereniging van Baptisten Voorgangers 
enzovoort. Verder allerlei nationale en internationale organisaties, waarbij we via de Unie 
vertegenwoordigd zijn. In ons blad Baptisten.nu, de nieuwsbrief, berichten in uw gemeenteblad of de 
website heeft iedereen daarover in de loop van het jaar ook al veel kunnen lezen. In de jaarverslagen 
is dat nog eens samengevat; het geeft ons als Uniegemeenten samen veel om dankbaar voor te zijn. 
 

Financiële stukken 
Bij het exploitatieoverzicht 2010 worden een aantal zaken toegelicht. Bij de ontvangsten is de 
ontvangen Uniecontributie lager door opheffing en vertrek van gemeenten; collegegelden zijn 
veranderd door samenvoeging deeltijdopleidingen; de opbrengst van GO-contracten is lager, maar 
daarbij zijn er ook lagere personeelslasten door ontvangen ziektegeld. Onder diverse bijdragen staat 
een legaat van 105.000 euro, voor het noodfonds 104.000 euro en nog 5.600 euro aan bijdragen voor 
moeder-kind kamp. De opbrengst verkoop is hoger door de Baptistica reeks. Onder overige inkomsten 
staan ook bijdragen door gemeenten voor arbeidsongeschiktheidsverzekering voorgangers; deze 
staan aan de uitgavenkant bij ‘sociale voorzieningen’. Op verzoek van de accountant zijn inkomsten en 
uitgaven van zendingsprojecten en noodfonds nu in de exploitatie vermeld, waardoor deze posten nu 
hoger lijken dan begroot. Verder zijn er geen grote afwijkingen aan de lastenkant t.o.v. de begroting. 
 

Evaluatie meerjarenbeleid 
In 2009 is het meerjarenbeleidsplan 2010-2012 aanvaard, met doelstellingen voor de Unie in het 
algemeen. De titel van dat beleidsplan was ‘Een Unie die prikkelt: naar een gemeenschap van op 
elkaar betrokken gemeenten die er toe doen.’ Vanuit die doelstellingen zijn actieplannen gemaakt 
waarbij nu is vermeld wat er het afgelopen jaar al is uitgevoerd. Daarbij staan ook weer nieuwe 
plannen voor 2011.  
Naast bespreking van de Unie-activiteiten wordt ook aan gemeenten gevraagd, wat er lokaal is 
gedaan of gepland om onderlinge verbondenheid in de regio te realiseren en samenwerking met 
andere gemeenschappen vorm te geven, zoals dat in de doelstellingen 2 en 3 staat beschreven. Hoe 
zou de Unie daarbij nog meer mogen prikkelen? Welke nieuwe doelen zouden gemeenten willen 
stellen voor de toekomst? 



Toelichting Unieraad: fondsenwerving 
Er is een notitie gemaakt over hoe we de Unie betaalbaar houden. Tot 2014 voeren we een ambitieus 
beleid uit met als speerpunten gemeentestichting, gemeenteopbouw en ‘onderlinge solidariteit, 
barmhartig zijn en recht doen’. Er is een sluitende begroting, maar vanaf 2011 staat de exploitatie bij 
gelijkblijvende activiteiten flink onder druk. Laat staan als er gedacht wordt aan intensivering op 
onderdelen van beleid. De vraag is dus: hoe kunnen de Unieactiviteiten in de nabije toekomst op een 
gezonde manier gefinancierd blijven worden. De notitie geeft een toelichting bij achtergronden en 
ontwikkelingen, financieringsbronnen en geformuleerde uitgangspunten. Dat leidt tot knelpunten en 
uitdagingen: minder inkomsten en minder reserves en geen groeiverwachting; de Uniecontributie is 
wellicht maximaal; onzekerheid over subsidies voor bijv. het Seminarium; mensen veranderen hun 
houding ten opzichte van gemeenten. Mogelijke oplossingen kunnen zijn verminderen van uitgaven; 
kostendekkende activiteiten; schenkingen werven van particulieren en bedrijven; fondsen verwerven 
gericht op speerpunten; naast de Uniecontributie voor leden ook een bijdrage vragen van vrienden. 
 

Rapportage Commissie Onderzoek Pensioenen (COP) 
Naar aanleiding van de vragen over de overdracht van het PIF naar het PGGM heeft deze commissie 
dat onderzocht. In het AV-boek een samenvatting en toelichting, gepresenteerd op een bijeenkomst 
met betrokkenen op 14 maart jl. Men kan bij de PGGM ook een persoonlijk overzicht opvragen.  
 

Tussenrapportage Commissie Interkerkelijke Samenwerking (CIS) 
Tijdens de AV 2010 is een geamendeerd voorstel van Noordbergum aangenomen om mogelijkheden 
van samenwerking te onderzoeken. De commissie heeft gesprekken gevoerd met het ABC-bestuur, 
een inventarisatie gemaakt van andere kerkgenootschappen en een overzicht van alle onafhankelijke 
baptisten gemeenten, alsmede van lokale en bovenlokale samenwerking. In het AV boek een 
uitgebreid overzicht van deze zaken; de eindrapportage wordt verwacht op de najaars-AV 2011. 
 

Voorstel Unieraad – ‘Algemene Vergaderingen’ 
Het voorstel is “Om de Algemene Vergadering 2 keer per jaar te blijven houden, waarbij de voorjaars-AV, 
net als de najaars-AV, op één dag gehouden zal worden (afwisselend een zaterdag en een vrijdag).” 
Zowel aantallen afgevaardigden en gasten, als de uitslag van de enquête geven aan dat de 2-daagse 
AV moeilijker inpasbaar is dan een AV van 1 dag. In het voorstel wordt de frequentie van 2 keer per 
jaar gehandhaafd, omdat de slagvaardigheid dan groter is; zeker als er gezamenlijke meningsvorming 
vooraf gaat aan besluitvorming. Ook blijkt uit de enquête dat de diversiteit van ontmoeting, viering 
Heilig Avondmaal, vergaderen, workshops, enz. wordt gewaardeerd en dus in tact moet blijven. 
 

Voorstel Unieraad – ‘Plan ondersteuning Kleine gemeenten’  
Naar aanleiding van de motie ‘Heemskerk’ tijdens de AV 2010 om juist kleine gemeenten meer te 
ondersteunen zijn door de Unie diverse bijeenkomsten gehouden met afgevaardigden van kleinere 
gemeenten. Op basis van die gesprekken is nu een voorstel ontwikkeld om het solidariteitsfonds om 
te zetten in een ‘fonds ondersteuning kleine gemeenten’. Kleine gemeenten kunnen zelf een keuze 
maken uit verschillende soorten incidentele hulp. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een meerjaren-
ondersteuning middels een interim-voorganger, waarbij die gemeenten echter zelf ook actief mee 
moeten doen aan een veranderingsproces en zelf een deel van de kosten dragen. 
 

Voorstel Unieraad – ‘Pilot Interim-voorgangers’  
Regelmatig komt de behoefte aan interim-voorgangers naar voren. Kleine of vacante gemeenten 
kunnen een beroep doen op meerjarige ondersteuning vanuit het fonds om vernieuwing in gang te 
zetten. Naast procesmatige ondersteuning kan er ook behoefte zijn aan hulp bij pastoraat en andere 
bijzondere diensten. De Unie start een pilot Interim-voorgangers om stapsgewijs te leren en te 
kunnen evalueren hoe dit kan bijdragen aan gemeenten en hun missionaire roeping. In het AV-boek 
een nadere omschrijving van taken, verschillen, kenmerken, uitgangspunten en praktische zaken.  
 

Bovenstaande is een korte samenvatting van de informatie uit AV-stukken, die kan worden gebruikt om gemeenten globaal 
te informeren wat er op deze AV aan de orde zal komen. Voorgaande teksten zijn vereenvoudigd en sterk samengevat, 
daarom speelt deze weergave geen officiële rol bij de besluitvorming. Daarvoor blijft de originele tekst van alle voorstellen 
e.d. leidend, zoals die is toegezonden aan de gemeenten.  
Alle officiële stukken zijn ook integraal te vinden op onze website: www.baptisten.nl / kijk onder Algemene Vergadering. 


