
SAMENVATTING STUKKEN 

VOORJAARS-AV 2018 
Zaterdag 26 mei – Amersfoort  

Zaterdag 26 mei vindt in Amersfoort de Voorjaars Algemene Vergadering plaats. We zijn te gast 

in het Farelcollege, Paladijnenweg 101, 3813 DC Amersfoort. Daar is ruime parkeergelegenheid. 

Ook met het openbaar vervoer is het Farelcollege goed te bereiken.  

 

Let op: er is geen wifi aanwezig in de school! Het is dus handig om van tevoren de 

vergaderstukken te downloaden. 

 

De opening van de AV wordt verzorgd door André Huiting, voorganger van de 

Baptistengemeente Amersfoort. 

 

In twee vergaderblokken worden onder andere het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en 

verschillende voorstellen aan de gemeenten voorgelegd. Daarnaast is er een blok met de 

volgende workshops.  

• Seminarium: ‘Geloven in de gemeente. De vanzelfsprekendheid voorbij’ 

• Kerkgenootschap van de toekomst 

• Ervaringen BG Amersfoort met missionair gemeente-zijn 

• Hoe kunnen gemeenten het jaarthema ‘Delen’ gebruiken 

• Nieuwsgierigheid: Onderzoeksvragen met het oog op de toekomst van de gemeenten 

• Geloof delen: Recht doen aan veelkleurigheid in geloofsbeleving 

 

Tevens wordt het derde jaarthema in de reeks ‘Samen leven in Gods wereld’ gepresenteerd: 

Delen. In de Bijbel is de maaltijd misschien wel het meest sprekende moment als het om delen 

gaat. In het kringenboekje worden aan de hand van zeven maaltijden van Jezus, beschreven in het 

Evangelie van Lucas, een bijpassend onderwerp behandeld. 

 

Alle gemeenten hebben per e-mail een link naar de agenda en vergaderstukken op de Unie-

website ontvangen. De AV duurt van 9.30 tot 15.15 uur; inschrijving vanaf 8.30 uur. 

 

Iedereen kan als gast de AV bezoeken. Aanmeldingen voor de AV bij voorkeur via de secretaris van 

uw gemeente; voor informatie zie de website van de Unie. 

 

Samenvatting van de AV-stukken 

Voor de Voorjaars-AV 2018 staan de volgende zaken op de agenda: 

• Jaarverslag 2017: verslagen UR, werkorganisatie, commissies. 

• Jaarrekening 2017: staat van baten en lasten, fondsen en reserves en toelichting. 

• Voorstel continuïteitsreserve: aanmerken van een continuïteitsreserve ter grootte van 

jaarlijkse salarislasten. 

• Unie-ABC: vervolgstappen in het proces nu ABC met voorstel Seminarium heeft ingestemd 

en mogelijke vorm van een nieuwe geloofsgemeenschap. 

• Voorstel werkgroep AV: denkrichting over de wijze van besluitvorming en vergadering voor 

toekomstige Algemene Vergaderingen. 

• Overeenkomst Seminarium-Vrije Universiteit: nieuwe contouren samenwerking vanwege 

nieuwe financiering door ministerie van Onderwijs. 

• Voorstel uitbreiding Baptist House: restant van de huisvestingsreserve inzetten voor 

mogelijke uitbreiding van de Herdenkingskerk. 

 



Jaarverslag 2017: Er is een uitgebreid overzicht van verslagen over 2017 van alle geledingen van 

ons Unie-werk. Daarbij ook verhalen uit gemeenten: deze keer zijn Hoogeveen Beth-El, 

Amersfoort, Maassluis, Utrecht De Rank en de Braziliaanse Baptistengemeente Amsterdam 

West ‘in beeld’. 

 

Jaarrekening 2017: De financiële stukken in het AV-boek bestaan uit de balans, de samenvatting 

van de baten en lasten en een overzicht van het verloop in de fondsen. 

 

Voorstel continuïteitsreserve: De Unieraad stelt voor een helder onderscheid te maken tussen 

vrij besteedbaar vermogen (algemene reserve) en een noodzakelijke reserve (een 

continuïteitsreserve) ter dekking van de financiële risico’s om de voortgang van de activiteiten van 

de Unie bij een calamiteit te kunnen waarborgen. Voorgesteld wordt een continuïteitsreserve aan 

te leggen ter grootte van de totale jaarlijkse salarislasten. 

 

Unie-ABC: Op 18 april heeft de Algemene Leden Vergadering van ABC Gemeenten het voorstel 

voor theologische vorming via het Seminarium aangenomen. Een belangrijke stap in de richting 

van een samengaan. Tijdens de AV wordt een beeld geschetst van mogelijke vervolgstappen. 

Tevens bespreken we via een creatieve werkvorm een notitie van de docenten Henk Bakker en 

Teun van der Leer. Daarin zetten zij ‘krijtlijnen voor een nieuwe geloofsgemeenschap’ en plaatsen 

zij de vorming van een breder netwerk in een theologisch perspectief. 

 

Voorstel AV-werkgroep: Op basis van interviews en enquêtes heeft de werkgroep inrichting AV 

een concreet voorstel geformuleerd. Volgens dat voorstel komen we landelijk samen voor 

ontmoeting en inspiratie (bijvoorbeeld op de Missie.nu-dag) met alleen een kort vergaderblok als 

AV. Ontmoeting, verbinding en meningsvorming vinden verder plaats tijdens regio-

ontmoetingen. Formaliteiten handelen we (nog meer dan nu) schriftelijk of digitaal af. 

 

Overeenkomst Seminarium-Vrije Universiteit: De wijze van financiering van de 

ambtsopleidingen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gewijzigd. Ons 

Seminarium ontvangt de jaarlijkse bijdrage niet langer rechtstreeks van het ministerie, maar het 

totaalbedrag voor alle ambtsopleidingen gaat naar de VU die dit verdeelt. Daartoe is een 

verdeelsleutel opgesteld met betrekking tot onder andere studentenaantallen, onderzoeks-output 

en onderlinge samenwerking. In de nieuwe overeenkomst ontvangt ons Seminarium een iets 

kleiner bedrag (door de komst van twee tot nog toe niet-gefinancierde ambtsopleidingen). Nieuw 

is verder dat de VU geld voor promoties deels gaat door-vergoeden aan de seminaria. Hiervan 

kunnen wij mogelijk onderzoekers rondom de leerstoel aanstellen. We houden als Seminarium 

wel onze eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud van ons onderwijs en voor de aanstelling en 

inzet van het personeel, zolang aan de academische standaarden wordt voldaan. 

 

Voorstel uitbreiding Baptist House: In juli 2017 is de Herdenkingskerk na verbouwing als 

Baptist House in gebruik genomen. Na ingebruikname blijken twee niet verbouwde schuurtjes 

ongeschikt voor opslag van het archief en dergelijke aangezien het dak slecht is en de 

vochtigheid te hoog. Het voorstel is om het restant van de huisvestingsreserve te reserveren voor 

(mogelijke) uitbreiding van het Baptist House met een extra leslokaal en kantoor- of archiefruimte.  

Voorgaande is een samenvatting van de informatie uit de AV-stukken en kan worden gebruikt om 

gemeenten globaal te informeren over wat er op deze AV aan de orde zal komen. De teksten zijn 

verkort en sterk samengevat, daarom speelt deze weergave geen officiële rol bij de besluitvorming. 

Daarvoor blijft de originele tekst van alle voorstellen en stukken leidend, zoals die zijn toegezonden 

aan de gemeenten.  Alle officiële stukken zijn ook beschikbaar op onze website: baptisten.nl/av2018-

voorjaar. 


