
 

 

 

 

Jaarverslag van de Bouwstichting der Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland over 2015. 

 

 

1. Opheffing UBS; Samenstelling en taakverdeling bestuur. 

Het bestuur is ongewijzigd gebleven in 2015 en alle bestuursleden hebben toegezegd aan te blijven 

totdat de UBS is opgeheven. In een speciale vergadering op woensdag 15 april 2015 heeft het bestuur 

van de UBS unaniem besloten om de Bouwstichting der Unie van Baptisten gemeenten in Nederland 

op te heffen. Het bestuur bestaat uit Pieter Jager (voorzitter) Francine Neerhof Oving, Henk 

Wijnholds (algemeen adjunct), Harrie Wijma en Rien den Boer. De administratie en het secretariaat 

wordt gedaan door Wim Hofman.  

 

 

2. Vergaderingen en werkzaamheden in verband met de opheffing. 

Het bestuur vergaderde vijf keer met als vast onderdeel de opheffing van de UBS. 

Het besluit van opheffing heeft vooral de agenda bepaald van het afgelopen jaar. Het bestuur heeft als 

doelstelling om het opheffen voor alle relaties goed te laten verlopen, zonder extra kosten voor de 

relaties. 

Om de UBS op te kunnen heffen is eerst formeel goedkeuring gevraagd van de Unieraad. Op dinsdag 

17 februari 2015was hierover een gesprek tussen de UR en de UBS. Bij de UR waren geen bezwaren 

en de goedkeuring is op 9 juli 2015 schriftelijk bevestigd. Als contactpersoon van de UR zal Anne 

Mulder optreden die regelmatig op de hoogte gesteld zal worden van de voortgang van het afbouwen 

van de UBS.  

 

Er is een plan van afbouw gemaakt in samenwerking met de SGK. Deze had zich vooraf aan het 

besluit voor opheffing bereid verklaard de leningen onder overeenkomstige voorwaarden als bij de 

UBS over te nemen. Met SKG was een intentie verklaring overeengekomen. De voorwaarden en de 

hoogte van de rente waren bij SKG zeker zo gunstig als bij de UBS. 

Bovendien heeft SKG ervaring in het kerkenwerk; hun leus “geld van kerken voor kerken” ligt in de 

lijn van het uitgangspunt van de Bouwstichting. 

 

Begin 2015 is er naar alle relaties van de UBS een brief gegaan waar de opheffing is uitgelegd.  

Daarna is er telefonisch contact geweest met de gemeenten en gevraagd naar hun reactie. De vragen 

die er waren konden grotendeels worden beantwoord. 

 

Eind 2015 waren bijna alle gemeenten bezocht die een lening hebben bij de UBS, samen met een 

vertegenwoordiger van SKG. De verwachting is dat in 2016 alle leningen zijn overgedragen en dat de 

spaargelden zijn teruggestort. De overdracht van de kerkgebouwen en pastorieën staat voor 2016 en 

2017 gepland. Voor dergelijke beslissingen is in veel gevallen een speciale gemeentevergadering 

nodig, zodat de afhandeling de nodige tijd vraagt.  

 

 

3. Financiën. 

De investeringen en leningen zijn in 2015 of worden begin 2016 overgenomen door de SKG.  

De spaargelden zullen begin 2016 terug gaan naar de BG. Voor de laatste keer ontvangen een  

aantal gemeenten over 2015 een bijdrage uit het 10-centfonds.  

 

 

4. Ten slotte. 

De planning is om de opheffing in 2019 volledig te hebben uitgevoerd. In dat jaar bestaat de UBS  

75 jaar. We zullen er op gepaste wijze aandacht aan besteden. Het bestuur is er gaandeweg het proces 

van afbouwen van overtuigd dat de opheffing van de UBS een goede keus is geweest. 

  


