SAMENVATTING STUKKEN
ALGEMENE VERGADERING 2019
Woensdag 20 november – Veenendaal
Woensdag 20 november vindt de Algemene Vergadering plaats. We zijn te gast bij
Baptistengemeente De Verbinding, De Schutterij 2 in Veenendaal. De Verbinding heeft gratis
parkeergelegenheid op eigen terrein en de bus stopt voor de deur. De AV duurt van 14.00 tot
21.30 uur; inschrijving vanaf 13.00 uur. Het middagprogramma is gecombineerd met de
ledenvergadering van ABC Gemeenten; ’s avonds hebben we beiden een eigen vergadering.
De opening van de AV wordt verzorgd door Teun van der Leer, docent en oud-rector van het
Baptisten Seminarium. Hij spreekt over het onderwerp ‘Eenheid. Wat mag het kosten?’ Ook wordt
het veertiende deel in de Baptistica Reeks gepresenteerd. Daarin reikt auteur Marco de Vos
een aantal gereedschappen aan voor narratieve lezing van de Bijbel.
De middag staat verder in het teken van een gesprek over de perspectiefnotitie die de
Commissie van Eenheid heeft opgesteld. Daarin schetst zij de mogelijke contouren van een
nieuw kerkgenootschap van Unie en ABC.
Na de avondmaaltijd gaan afgevaardigden van Unie en ABC uiteen voor een eigen vergadering.
Onderwerpen die op onze agenda staan zijn onder meer: het regiowerk, een voorstel voor het
instellen van een solidariteitsfonds en de financiën Unie-ABC voor de periode 2020-2025. Er
ligt ook een voorstel over de relatie tussen doop en lidmaatschap zoals we die willen vastleggen
in een identiteitsbeschrijving voor het nieuwe kerkgenootschap. Verder nemen we afscheid van
de Unie Bouw Stichting. Ten slotte worden Baptistengemeente De Ontmoeting te Wageningen
en Evangeliegemeente De Rots in Veenendaal voorgesteld als nieuwe Unie-leden.
Alle gemeenten hebben per e-mail een link naar de agenda en vergaderstukken op de Uniewebsite ontvangen. In het gebouw is wifi aanwezig, maar de AV-stukken thuis downloaden kan
natuurlijk ook.
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 AV 2019 staan de volgende zaken op de agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perspectief op Unie-ABC
Jaarstukken 2018
Update regiowerk
Voorstel solidariteitsfonds
Begroting 2020
Afscheid Unie Bouw Stichting (UBS)
Financiën Unie-ABC 2020-2025
Voorstel Doop & Lidmaatschap
Voorstel dispensatie Unieraadsleden
Afscheid Unieraadslid
Update Seminarium
Aanvraag lidmaatschap Unie

Dit document 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 komt. De teksten zijn sterk
verkort, daarom speelt deze weergave
geen officiële rol bij de besluitvorming.
Daarvoor blijft de originele tekst van alle
voorstellen en stukken leidend. Alle
officiële stukken zijn beschikbaar op
www.baptisten.nl/av2019.

Perspectief op Unie-ABC: De Commissie van Eenheid heeft visie ontwikkeld op de terreinen
besturen, interne samenwerking en dienstverlening, lokale gemeenten, gemeenschappelijke
waarden en organiseren. Als de gemeenten met deze contouren instemmen, kunnen vervolgens
keuzes worden gemaakt voor de structuur, de systemen en de leiderschapscompetenties van het
toekomstige kerkverband.
Jaarstukken 2018: Omdat er geen Voorjaars-AV was, worden jaarverslag en financieel verslag
2018 nu alsnog in stemming gebracht. Op de inhoud kan schriftelijk worden gereageerd.
Update regiowerk: Na een verkenning van regiowerk in de afgelopen jaren vormen
medewerkers van Unie en ABC sinds 1 januari 2019 één gezamenlijk team voor ondersteuning
van gemeenten in de regio: RegioteamNL. Zij bevorderen gunnende relaties tussen gemeenten in
regio’s en kleinere subregio’s en onderhouden daarbij contact met de ‘netwerk-oudste’ in de
gemeente. Op dit moment loopt een testfase van een digitaal platform.
Voorstel solidariteitsfonds: De Unieraad stelt voor een solidariteitsfonds in te stellen en met €
20.000 te vullen. Hierop kunnen kleinere of financieel minder draagkrachtige gemeenten een
beroep doen voor de medefinanciering van een afgebakend project.
Begroting 2020: De begroting 2020 gaat uit van een Uniecontributie van € 42,00 per lid over
2020 (€ 44,00 in 2019). We staan voor een uitdaging om de kosten te verminderen om daling van
Uniecontributie mogelijk te maken. Tegelijk stijgen de salariskosten aanzienlijk als gevolg van een
nieuwe CAO Welzijn.
Afscheid Unie Bouw Stichting: De Unie Bouwstichting (UBS) heeft in de afgelopen jaren haar
activiteiten overgedragen en afgebouwd. Tijdens de AV nemen we afscheid van de stichting en de
bestuursleden.
Financiën Unie-ABC 2020-2025: Wat is er nodig is om samen als Unie en ABC de
verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor medewerkers, opleiding, ondersteuning, gebouw et
cetera? Die analyse is gedaan aan de hand van het geconsolideerde meerjarenperspectief 20202025.
Voorstel Doop & Lidmaatschap: De besturen van Unie en ABC doen een voorstel om in een
gezamenlijke identiteitsbeschrijving op te nemen dat onze gangbare praktijk is dat doop en
lidmaatschap aan elkaar gekoppeld zijn, waarbij de precieze vormgeving hiervan aan de
plaatselijke gemeente wordt overgelaten. Dit is een nieuwe, vierde optie die uit de
gespreksavonden naar voren kwam.
Voorstel dispensatie Unieraadsleden en afscheid Unieraadslid: De Unieraad stelt voor om met
het oog op het fusietraject dispensatie te verlenen aan de broeders Joeke van der Mei, Anne
Mulder en Martin Baas om de maximale termijn van Unieraadslidmaatschap te verlengen met
maximaal twee jaar. Tevens nemen we afscheid van Wietse van der Hoek als Unieraadslid.
Update Seminarium: Het Seminarium functioneert uitstekend: veel studenten die zich
voorbereiden op het voorgangerschap, toenemende samenwerking met het International Baptist
Theological Study center (IBTSc) en verdere integratie met ABC. De taken van oud-rector Teun
van der Leer zijn overgenomen door Albrecht Boerrigter, Marijn Vlasblom en Hans Riphagen.
Aanvraag lidmaatschap Unie: Baptistengemeente De Ontmoeting te Wageningen en
Evangeliegemeente De Rots in Veenendaal hebben het lidmaatschap van de Unie aangevraagd.

