
SAMENVATTING STUKKEN 

NAJAARS-AV 2018 
Vrijdag 9 november – Zwolle  

Vrijdag 9 november vindt de Najaars Algemene Vergadering plaats. We zijn te gast bij de 

Baptistengemeente Zwolle in De Samenhof, Burgermeester Drijbersingel 15, 8021 DA Zwolle. Als 

de ruime parkeergelegenheid vol is, is er in de nabije omgeving ook betaald parkeren mogelijk. 

Vanaf het NS-station kan men met de bus dicht in de buurt van De Samenhof komen. De AV 

duurt van 9.30 tot 17.00 uur; inschrijving vanaf 8.30 uur. 

 

De opening van de AV wordt verzorgd door Wietse van der Hoek, Unieraadslid en voorganger 

van de Baptistengemeente Hoogeveen Beth-El. Aernout de Jong, voorganger van 

Baptistengemeente Zwolle, leidt de viering van het Heilig Avondmaal. 

 

In drie vergaderblokken worden verschillende voorstellen aan de gemeenten voorgelegd. Het 

gaat onder meer om de toekomstplannen van de verschillende geledingen binnen de Unie en het 

Baptisten Seminarium. Tevens staan de Begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2019-2022 

op de agenda. Een belangrijk onderwerp betreft verder de intentieverklaring met betrekking tot 

het proces Unie-ABC.  

 

Marijn Vlasblom presenteert het dertiende deel in de Baptistica Reeks: Geloven in de 

Gemeente. Dit gaat over de betekenis van de lokale gemeente in de alledaagse geloofsbeleving 

van individuele christenen. 

 

Sinds 2016 konden gemeenten een financiële bijdrage bij de Unie aanvragen voor diaconale 

jongerenreizen. Tijdens de AV presenteren diverse groepen hun reis: na stemming ontvangen de 

winnaars een extra bijdrage voor hun project. Daarmee wordt deze regeling afgesloten. 

 

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

website ontvangen. Let op: er is beperkt wifi aanwezig. Wilt u de AV-stukken thuis downloaden?  

 

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 Najaars-AV 2018 staan de volgende zaken op de agenda: 

• Voorstel transitie MGO: toekomstplannen zending, blijven leren, pionieren en jeugdwerk. 

• Voorstel interne kascontrole: accountantscontrole vervangen door interne kascontrole. 

• Begroting 2019: nieuwe opzet met meerjarenperspectief en gevolgen samenwerking ABC. 

• Voorstel verklaring verbondenheid: bij beëindiging werkzaamheden Nationale Synode 

noodzaak onderschrijven om eenheid van christenen te blijven bevorderen. 

• Voorstellen Unie-ABC: zie aparte samenvatting. 

• Plan communicatie: plannen voor samenvoeging communicatie Unie-ABC. 

• Ontwikkelingen Seminarium: collegejaar gestart met groot aantal nieuwe studenten; veel 

aandacht voor ontwikkelen ‘onderzoekszin’. 

 

Voorstel transitie MGO: Het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling presenteert 

toekomstplannen, betreffende de richting en bekostiging per onderdeel. 

• Zending: Voortzetting huidig beleid inclusief noodfonds en ondersteuning 

gemeentezendelingen, met uitbreiding naar ABC Gemeenten en CAMA Zending. Daardoor 



meer nadruk op gemeentestichting. Halvering formatie Zending&Diaconaat, bekostiging 

als percentage uit projectgelden. 

• Blijven leren: Regiocoördinatoren en Seminarium werken samen in coaching, begeleiding 

en toerusting van gemeenten en voorgangers. In trajecten op maat en via aanbod van o.a. 

studiedagen en modules Permanente Educatie. Vanwege wijziging tariefstructuur van de 

Unie gaan gemeenten apart betalen voor diensten die ze afnemen. 

• Pionieren: Naast veertien initiatieven voor gemeentestichting in de afgelopen tien jaar, een 

toename van kleinschalige missionaire initiatieven in een straat of wijk. Voorstel is om de 

bestaande formatie van 0,4 fte aan het team van regiocoördinatoren toe te voegen, voor 

begeleiding en coaching van pioniers en stimuleren van het samen leren. 

• Jeugdwerk: Vanuit uitgangspunt discipelschap en missie worden gemeenten gemotiveerd 

voor het programma van LEF-Navigators. Ook ‘veilige gemeente’ en ‘verbinding tussen 

generaties’ blijven belangrijke speerpunten. Specifieke vragen van gemeenten oppakken in 

nauwe samenwerking met regiocoördinatoren. De bestaande formatie van 0,4 fte wordt 

bekostigd via een afbouwschema, deels uit Uniecontributie, deels uit het Strubbenfonds. 

 

Voorstel interne kascontrole: De Unieraad stelt voor om de jaarlijkse betaalde externe 

accountantscontrole te vervangen door een controle door een interne (kas)controlecommissie, 

bestaande uit vrijwilligers vanuit de eigen geloofsgemeenschap. 

 

Begroting 2019: De begroting 2019 is anders van opzet, om de samenwerking met ABC goed 

inzichtelijk te maken. Daartoe is in de samenvatting van de begroting 2019 een 

meerjarenperspectief 2019-2022 opgenomen. De begroting gaat verder uit van de voorgestelde 

transitie van het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling naar regionaal werken met een andere 

wijze van bekostiging. De begroting 2019 gaat uit van een Uniecontributie van € 43,00 per lid. 

 

Voorstel verklaring verbondenheid: In mei 2019 beëindigt de Nationale Synode haar 

werkzaamheden, waar ook de Unie in participeerde. De Nationale Synode vraagt de kerken een 

verklaring van verbondenheid te tekenen en daarmee de noodzaak te onderschrijven om de 

eenheid te blijven bevorderen van allen die de naam van Jezus Christus belijden. 

 

Voorstellen Unie-ABC: Zie hiervoor de aparte samenvatting. 

 

Plan communicatie: Als het traject richting fusie met ABC Gemeenten wordt ingezet, wordt vanaf 

januari 2019 de communicatie stapsgewijs geïntegreerd: te beginnen met het afstemmen van 

inhoud en het samenvoegen van nieuwsbrief en sociale media. In 2019 tevens ontwikkeling van 

een gezamenlijke website en verschijning van een gezamenlijk magazine rond Unie-ABC-proces. 

 

Ontwikkelingen Seminarium: Verdere toenadering vanuit ABC Gemeenten door toetreding van 

een nieuwe docent en een nieuw lid van de onderwijsraad uit ABC-kringen. Tijdens de startdag in 

september werd de zestigste verjaardag van het Seminarium gevierd. Het collegejaar start met 

vijftien nieuwe studenten voor de nieuwe Minor Missionair Leiderschap en circa 25 studenten 

voor de vernieuwde Sprekersroute. Verder veel aandacht voor het stimuleren en ontwikkelen van 

‘onderzoekszin’. 

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 beschikbaar op www.baptisten.nl/av2018-najaar.  

http://www.baptisten.nl/av2018-najaar

