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UITNODIGING 
 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de allereerste digitale Algemene Leden 

Vergaderingen van de Unie van Baptistengemeenten (Unie) en de Alliantie van Baptisten- en 

CAMA-gemeenten (ABC) op 18 november 2020! 

 

Door de maatregelen tegen Covid 19 is het niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten in het 

gebouw van de Baptistengemeente Veenendaal, zoals de bedoeling was. We zijn vervolgens 

gaan nadenken over een digitale ledenvergadering, waarin we elkaar kunnen inspireren en de 

voorstellen betreffende Unie-ABC kunnen bespreken. 

 

Het wordt dan ook om meerdere redenen een bijzondere Algemene Leden Vergadering: 

- waarin we digitaal samenkomen; 

- waarin Unie en ABC samen ‘vergaderen’: het nu voorliggende ALV-document wordt 

naar alle Unie- en ABC-gemeenten verzonden; 

- waarin een historische volgende stap wordt gezet in het proces van Unie en ABC met 

voorliggende voorstellen tot een bestuurlijke fusie. 

 

Na afloop van de ledenvergadering zal op 19 november 2020 aan elke Unie- en ABC-gemeente 

een digitaal stemformulier worden gestuurd, waarmee de gemeenten hun stem kunnen 

uitbrengen over alle voorstellen die door middel van dit ALV-document aan de gemeenten 

worden voorgelegd. 

 

Registreer uzelf hier digitaal voor de ALV. Geregistreerde deelnemers ontvangen te zijner tijd 

meer informatie en instructie over hoe ze toegang kunnen krijgen tot de online Algemene 

Ledenvergadering. Deze uitnodiging en aanmelding zijn ook beschikbaar op de websites van 

Unie en ABC. 

 

We hopen en bidden dat we een goede digitale ALV zullen hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Albrecht Boerrigter 

 

 

AGENDA VAN DE LEDENVERGADERING 

19.00 uur Ontvangst in de digitale ruimte 

 

19.30 uur  Gezamenlijk vergadergedeelte Unie-ABC  

1. Opening 

2. Voorstellen Unie-ABC 

a. Voorstellen bestuurlijke fusie Unie-ABC 

i. Voorstel bestuurlijke fusie - stemming door Unie en ABC 

ii. Voorstel wijziging statuten Unie – stemming door Unie 

iii. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement ABC – stemming door ABC 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8dPB7GZVgUyL-Mn0QPuK-9omsjtjxDJIrtixzDXRGm9UODVXRThGSVU5VEJFOTJKRzFIU0FZU043QS4u
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iv. Voorstel verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden – stemming 

door Unie en ABC 

 

b. Samenvatting organisatieontwerp Unie-ABC – ter info 

c. Voorstel tijdelijke naam Unie-ABC – stemming door Unie en ABC 

d. Voorstel overeenkomst met CAMA Zending – stemming door Unie en ABC 

 

Bij agendapunt 2: de voorstellen voor Unie-ABC zijn meer strategisch van aard. Wij moedigen u 

aan deze met de raad te bespreken en vooral uw vragen en opmerkingen door te geven. U kunt 

uw vragen en opmerkingen uiterlijk 15 november mailen naar info@baptisten.nl. De 

bestuursleden van Unie en ABC zullen tijdens de ALV ingaan op de gestelde vragen. Daarnaast 

heeft u tijdens de ALV de mogelijkheid om via een chatfunctie vragen te stellen. 

 

Bij agendapunten 3 tot en met 6: deze agendapunten zijn jaarlijks terugkerend. We zullen deze 

agendapunten uitsluitend schriftelijk behandelen. Gemeenten kunnen tot 15 november hun 

vragen en opmerkingen doorgeven via info@baptisten.nl.  

Alle vragen, opmerkingen en antwoorden zullen worden opgenomen in de verslaglegging van 

deze ledenvergadering. 

 

Vervolg agenda: 

 

3. Voorstel aanvaarding lidmaatschap Unie van BG De Rank Rivierenland (Vianen) 

4. Financiën Unie-ABC 

a. Jaarrekeningen 

i. Jaarverslag Unie 2019 

ii. Jaarrekening Unie 2019 

iii. Jaarrekening ABC 2019-2020 (gebroken boekjaar) 

iv. Voorstel herstructurering reserves 

b. Meerjarenbegroting Unie-ABC 2021-2023 

i. Begroting Unie 2021 

ii. Begroting ABC 2021 

 

5. Update Regiowerk 

6. Update Seminarium 

7. Afscheid bestuursleden Unie en ABC 

 

21.45 uur Sluiting 

 

Het digitale aanmeldformulier voor de ALV van Unie en ABC vindt u hier. 

 

Alle gemeenten kunnen over alle voorstellen vanaf 19 november via de digitale weg hun 

stem uitbrengen; de secretaris van uw gemeente wordt daarover te zijner tijd nader 

geïnformeerd! 

 

 

 

 

mailto:info@baptisten.nl
mailto:info@baptisten.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8dPB7GZVgUyL-Mn0QPuK-9omsjtjxDJIrtixzDXRGm9UODVXRThGSVU5VEJFOTJKRzFIU0FZU043QS4u
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VOORSTELLEN UNIE-ABC 

A.1 VOORSTEL BESTUURLIJKE FUSIE 

Over dit voorstel wordt door de AV van de Unie en de ALV van de ABC gestemd. 

 

 

 

 

 

➢ In dit filmpje leidt Piet Overduin, voorzitter van 

de Commissie van Eenheid, dit onderwerp in. 
 

 

Voorstel: 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten 

(ABC) en de Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten, in een online 

vergadering bijeen op 18 november 2020, gaan over tot een bestuurlijke fusie per 01 januari 

2021.  

 

AANLEIDING 

De besturen van Unie en ABC waren voornemens alle fusiedocumenten aan de 

ledenvergaderingen (ALV) van Unie en ABC in mei 2020 voor te leggen voor een eerste 

bespreekronde. Op basis van de uitkomst van die ledenvergaderingen zou een definitieve 

versie van een fusiebesluit gemaakt worden, die aan de ledenvergaderingen van november 

2020 zou kunnen worden voorgelegd. Door het coronavirus is er vertraging opgetreden. 

Ondertussen is er wel gewerkt aan verdere bouwstenen in de toenemende samenwerking 

tussen Unie en ABC met documenten als ‘Organisatieontwerp’, ‘Financieel perspectief 2021-

2023’ en ‘Samenwerking met CAMA Zending’. Deze documenten worden aan de ALV van 

november voorgelegd. De besturen menen dat het te geforceerd zou zijn om in november 

2020 zowel gesprek als besluitvorming over een volledige fusie van Unie en ABC te hebben.  

 

INLEIDING 

Op 14 november 2018 hebben de leden van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland 

(Unie) en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten Nederland (ABC) ingestemd met 

De ledenvergaderingen van Unie en ABC, in een online vergadering bijeen op 18 november 

2020, bespreken de volgende voorstellen:  

A.1 Voorstel bestuurlijke fusie 
A.2 Voorstel wijziging statuten Unie 

A.3 Voorstel wijziging huishoudelijk reglement ABC 

A.4 Voorstel verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden  

 
B. Samenvatting organisatieontwerp Unie-ABC 
C. Voorstel tijdelijke naam Unie-ABC 
D. Voorstel overeenkomst met CAMA Zending 

. 

https://youtu.be/xVZYqyM78NM
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het voornemen van beide geloofsgemeenschappen om met elkaar te fuseren. Dit voornemen 

vloeit voort uit een jarenlange verkenning van vormen van samenwerking die bijdragen aan 

het optimaal kunnen functioneren van de diverse gemeenten. De instemming van de leden is 

bekrachtigd door de ondertekening van een intentieverklaring tussen de Unie en ABC in maart 

2019.  

Vervolgens is er een ‘fusiecommissie’ (Commissie van Eenheid ) ingesteld met afgevaardigden 

uit beide besturen. Onder verantwoordelijkheid van deze commissie zijn diverse werkgroepen 

ingesteld die - elk met een eigen thema - aan de slag zijn gegaan om de voorgenomen fusie 

op diverse deelonderwerpen nader uit te werken en voor te bereiden. De resultaten daarvan 

staan in de volgende onderleggers: 

1. Besturingsfilosofie – geaccordeerd door ledenvergadering in november 2019 

2. Organisatieontwerp – ter informatie ledenvergadering november 2020  

3. Meerjarenbegroting 2021-2023 – ter besluitvorming door ledenvergadering van 

november 2020 

4. Rapportage werkgroep Internationale verbindingen, inclusief voorstel samenwerking 

met CAMA Zending – ter besluitvorming door ledenvergadering van november 2020 

 

VOORSTEL TOT EEN BESTUURLIJKE FUSIE 

Er zijn wat betreft een fusie twee routes mogelijk. We zetten ze op een rij met de voor- en 

nadelen: 

A. eerst een bestuurlijke fusie met de uitdrukkelijke bedoeling binnen afzienbare termijn 

(streefdatum 01-01-2023) ook juridisch te fuseren; 

B. alleen (of direct) een juridische fusie. 

 

Ad. A  

Bij een bestuurlijke fusie blijven beide geloofsgemeenschappen als zodanig bestaan. Ieder 

handelt onder eigen naam en heeft zijn eigen leden, organen en wijze van besluitvorming. Wat 

verandert is dat beide besturen bestaan uit dezelfde personen (deel vanuit de Unie en deel 

vanuit ABC).  

 

Puntsgewijs: 

- Beide geloofsgemeenschappen blijven als afzonderlijke kerkrechtelijke rechtspersoon 

bestaan.  

- Het bestuur van beide geloofsgemeenschappen bestaat uit dezelfde personen (personele 

unie). 

-  Door een bestuurlijke fusie wordt het aantal bestuurlijke organen van drie (twee besturen 

en de Commissie van Eenheid) teruggebracht naar één bestuur.  

- De personele unie wordt statutair vastgelegd (voordrachtsrechten en kwaliteitseisen). 

- Aandacht voor fiscale aspecten (BTW) in het geval dat ook medewerkers werkzaamheden 

gaan verrichten voor beide partijen. 

 

 

https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2019/Perpspectiefnotitie_Unie-ABC_AVnj2019_def.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2020-01/Organisatieontwerp_najALV2020_def.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2020-01/Begroting_Unie-ABC_2021-2023_def.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2020-01/Werkgroep_Int_verhoudingen_incl_CAMA_zending.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2020-01/Werkgroep_Int_verhoudingen_incl_CAMA_zending.pdf
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Voordelen:  Nadelen: 

Er wordt niet geschoven met vermogen 

en medewerkers 

 Let op vergaderorde binnen bestuur 

(vastleggen besluitvorming binnen het bestuur 

op naam van de juiste geloofsgemeenschap 

om onjuiste besluitvorming te voorkomen) 

Personele unie kan eenvoudig worden 

opgeheven 

 Statutenwijziging van zowel de Unie als ABC 

 

Zelfstandigheid binnen gebondenheid   

Extra tijd om eventuele ongelijkheden 

(hoogte van de contributie) tussen 

partijen of anderszins op te heffen 

  

 

Er ontstaat tijd om een aantal zaken nog 

uit te werken, zoals volledige 

harmonisatie (van o.a. contributie) en een 

nieuwe naam.   

  

 

Ad. B  

Bij een fusie tussen kerkrechtelijke rechtspersonen ligt het net iets genuanceerder dan bij 

rechtspersonen naar burgerlijk recht, maar het komt erop neer dat beide rechtspersonen in 

elkaar opgaan en dat de verdwijnende rechtspersoon ophoudt te bestaan. De rechten en 

plichten van de verdwijnende rechtspersoon gaan over op de verkrijgende rechtspersoon.  

  

Voordelen:  Nadelen: 

Eén rechtspersoon  Zelfstandigheid van beide 

geloofsgemeenschappen wordt opgeheven 

Gemeenschappelijke naam (duidelijkheid 

naar buiten toe) 

 Direct een keuze maken voor één 

gezamenlijke naam 

Alle medewerkers zijn in dienst van één 

rechtspersoon 

  

Overzichtelijke besluitvorming   

 

CONCLUSIE  

Op basis van de voor- en nadelen en de huidige stand van zaken in de samenwerking tussen 

Unie en ABC leggen de besturen van Unie en ABC aan de ledenvergaderingen van Unie en ABC 

het voorstel voor om over te gaan tot een bestuurlijke fusie tussen Unie en ABC op 1 januari 

2021.  

 

SLOT 

De besturen hopen met deze stap een volgende fase van eenwording van Unie en ABC in te 

gaan. Er wordt naar gestreefd om de bestuurlijke fusie maximaal twee jaar te laten duren en in 

2022 de besluitvorming over een juridische fusie af te ronden. 
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Met deze stap wordt het verlangen naar eenheid in Jezus Christus in organisatorische zin meer 

zichtbaar gemaakt. Gemeenten kunnen elkaar inspireren om de gezamenlijke doelstelling, de 

verspreiding van het Evangelie, vorm te geven in en door de plaatselijke gemeenten.   

 

PROCES VAN BESLUITVORMING 

Na de bespreking van en stemming over dit voorstel van een bestuurlijke fusie zijn twee 

vervolgstappen noodzakelijk om dit voorstel uit te voeren: 

1) Aan de afzonderlijke ledenvergaderingen van Unie en ABC wordt een voorstel tot 

wijziging van Statuten respectievelijk Huishoudelijke Reglement voorgelegd (zie hierna 

voorstellen A.2 en A.3). Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om een bestuurlijke fusie te 

kunnen realiseren. 

2) Na de bespreking van en stemming over de wijzigingen in Statuten respectievelijk 

Huishoudelijk Reglement wordt aan beide ledenvergaderingen de benoeming van 

nieuwe bestuursleden voorgelegd (zie hierna voorstel A.4). Mocht een besluit tot 

bestuurlijke fusie of tot wijziging van Statuten en/of Huishoudelijk Reglement niet 

worden geaccordeerd dan treden de te verkiezen nieuwe bestuursleden toe tot 

afzonderlijke besturen van de Unie of de ABC.  

 

A.2 VOORSTEL WIJZIGING STATUTEN UNIE 

Over dit voorstel wordt alleen door de Algemene Vergadering van de Unie gestemd. 

 

Voorstel: 

De Algemene Vergadering (AV) van de Unie van Baptistengemeenten, in een online 

vergadering bijeen op 18 november 2020, gaat over tot onderstaande wijziging van de 

statuten teneinde een bestuurlijke fusie met de Alliantie van Baptisten- en CAMA-

gemeenten mogelijk te maken. 

 

INLEIDING 

Dit voorstel is verbonden met het voorstel van een bestuurlijke fusie tussen de Unie van 

Baptistengemeenten (Unie) en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC). Als de 

ledenvergaderingen van Unie en de ABC instemmen met dat voorstel, zal vervolgens 

onderstaand voorstel aan de AV van de Unie worden voorgelegd.  

 

WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN REGLEMENTEN 

Voor de tussenstap van een bestuurlijke fusie is het noodzakelijk dat de statuten van de Unie 

en ABC worden aangepast en moeten de bestuurders door beide ledenvergaderingen als 

zodanig in functie worden benoemd. Ter info staan in de volgende tabel de huidige bepalingen 

in de statuten van de Unie en ABC betreffende benoemingen bestuursleden en 

statutenwijzigingen: 
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Statuten Unie Statuten ABC 

Oproepingstermijn van tien weken / toezenden 

documenten voor AV vier weken 

Oproepingstermijn ALV van vier weken 

 Volmacht mogelijk voor maximaal twee leden uit 

de eigen gemeente 

Benoeming bestuurders: gewone meerderheid 

van stemmen  

Benoeming bestuurders: gewone meerderheid 

van stemmen 

 Quorum van de helft + één gemeenten (met een 

naar beneden afgeronde absolute getalswaarde) 

Statutenwijziging bestuurlijke fusie: geldt een 

meerderheid van 2/3 en geen afwijkend quorum 

Statutenwijziging bestuurlijke fusie: geldt een 

meerderheid van 2/3 en geen afwijkend quorum 

 Indien het vereiste quorum niet wordt gehaald 

kan de ALV beslissen welke procedure moet 

worden gevolgd om alsnog tot een meerderheid 

te kunnen komen. Hier geldt dus niet de 

standaardprocedure zoals die in de statuten van 

ABC staat vermeld, om een tweede vergadering 

bijeen te roepen in het geval dat het quorum niet 

wordt gehaald bij besluitvorming rondom 

statutenwijziging en fusie 

 

VOORSTEL WIJZIGING STATUTEN UNIE 

Voor de uitwerking van het besluit om tot een bestuurlijke fusie tussen Unie en ABC te komen, 

legt de Unieraad de volgende wijzigingen in de statuten van de Unie en het reglement 

Unieraad aan de AV voor:  

 

UNIE 

Artikel 9 lid 1: 

1.      De Unieraad bestaat uit tenminste zes natuurlijke personen. De benoeming van de leden 

van de Unieraad geschiedt als volgt: 

A. gemeenten aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten wordt de mogelijkheid 

geboden kandidaten voor de Unieraad voor te dragen; 

B. aan de Unieraad en het Algemeen Bestuur van de Alliantie van Baptisten- en CAMA-

gemeenten (hierna te noemen: de "Alliantie") wordt de bevoegdheid toegekend om 

voor ieder lid van de Unieraad  een gezamenlijke bindende voordracht te doen; 

C. deze leden worden door de Algemene Vergadering benoemd, onder de 

opschortende voorwaarde van een benoeming van dezelfde persoon of personen op 

dezelfde dag door de Ledenvergadering van de Alliantie, met dien verstande dat een 

kandidaat moet voldoen aan de volgende eisen: 

i. hij moet lid zijn van een aangesloten gemeente of van een gemeente die lid is 

van de Alliantie; 

ii. hij moet over ruime ervaring en bekwaamheid beschikken op het gebied van 

het gemeentelijk leven; 

iii. hij moet een leeftijd hebben bereikt van ten minste 25 jaar;  
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iv. hij mag geen werknemer of een aan het dienstencentrum verbonden 

vrijwilliger zijn dan wel een direct familielid van een van deze. 

Bij de voordracht wordt rekening gehouden met een spreiding van kennis en achtergrond en 

een evenwichtige afspiegeling van de leden van de Unie en de Alliantie. 

Een kandidaat bestuurslid met een bindende voordracht vanuit de Unieraad en het Algemeen 

bestuur heeft een 2/3 meerderheid van de van de uitgebrachte stemmen nodig om gekozen 

en benoemd te worden. 

 

Hetgeen in artikel 9, lid 1 is bepaald, is bedoeld om te komen tot een personele unie op het 

niveau van het bestuur tussen de Unie en de Alliantie. 

 

Daarnaast zal artikel 2 van het Reglement Unieraad moeten worden aangepast: 

2. Benoemingstermijn en einde unieraadslidmaatschap 

1. De leden van de Unieraad worden (her)benoemd door de Algemene Vergadering 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de statuten.                

2. De leden van de Unieraad hebben zitting voor een periode van twee jaar. 

Herbenoeming voor een aaneensluitende volgende periode is mogelijk voor een 

tweede termijn.  

3. Het lidmaatschap van een lid van de Unieraad eindigt: 

a. door diens overlijden; 

b. door bedanken van het unieraadslid zelf; 

c. indien en zodra het betreffende unieraadslid geen lid meer is van een aangesloten 

gemeente of van een gemeente die lid is van de Alliantie; 

d. door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering, welk besluit is 

gebaseerd op: 

i. het niet meer voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 9 lid 1 

sub iv. van de statuten; 

ii. een zodanige positie of publiciteit van en/of over het unieraadslid die 

schadelijk kan zijn of worden voor de Unie en/of de Alliantie; 

iii. een besluit van de Algemene Vergadering of van de Ledenvergadering 

van de Alliantie met de strekking dat de voorgenomen juridische fusie 

tussen beide partijen geen doorgang zal vinden dan wel ziet op de 

opheffing van de personele unie tussen de Unie en de Alliantie; in een 

dergelijk geval kan alleen het lidmaatschap van de Unieraad worden 

beëindigd van personen die geen lid zijn van een aangesloten 

gemeente. 

Artikel 7 en 8 van het Reglement Unieraad komen te vervallen. 

 

U kunt de Statuten van de Unie van Baptistengemeenten hier nalezen.  

U kunt het reglement van de Unieraad hier nalezen. 

 

 

 

 

https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/reglement_unieraad.pdf
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A.3 VOORSTEL WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT ABC 

Over dit voorstel wordt alleen door de Algemene Ledenvergadering van de ABC gestemd. 

 

Voorstel: 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Alliantie van Baptisten- en CAMA-

gemeenten, in een online vergadering bijeen op 18 november 2020, gaat over tot 

onderstaande wijziging van het huishoudelijk reglement teneinde een bestuurlijke fusie met 

de Unie van Baptistengemeenten mogelijk te maken. 

 

INLEIDING 

Dit voorstel is verbonden met het voorstel van een bestuurlijke fusie tussen de Unie van 

Baptistengemeenten (Unie) en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC). Als de 

ledenvergaderingen van Unie en de ABC instemmen met dat voorstel, zal vervolgens 

onderstaand voorstel aan de ALV van de ABC worden voorgelegd.  

 

WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN REGLEMENTEN 

Voor de tussenstap van een bestuurlijke fusie is het noodzakelijk dat de statuten van de Unie 

en ABC worden aangepast en moeten de bestuurders door beide ledenvergaderingen als 

zodanig in functie worden benoemd. Ter info staan in de volgende tabel de huidige bepalingen 

in de statuten van de Unie en ABC betreffende benoemingen bestuursleden en 

statutenwijzigingen: 

 

Statuten Unie Statuten en huishoudelijk reglement ABC 

Oproepingstermijn van tien weken / toezenden 

documenten voor AV vier weken 

Oproepingstermijn ALV van vier weken 

 Volmacht mogelijk voor maximaal twee leden uit 

de eigen gemeente 

Benoeming bestuurders: gewone meerderheid 

van stemmen  

Benoeming bestuurders: gewone meerderheid 

van stemmen 

 Quorum van de helft + één gemeenten (met een 

naar beneden afgeronde absolute getalswaarde) 

Statutenwijziging bestuurlijke fusie: geldt een 

meerderheid van 2/3 en geen afwijkend quorum 

Statutenwijziging bestuurlijke fusie: geldt een 

meerderheid van 2/3 en geen afwijkend quorum 

 Indien het vereiste quorum niet wordt gehaald 

kan de ALV beslissen welke procedure moet 

worden gevolgd om alsnog tot een meerderheid 

te kunnen komen. Hier geldt dus niet de 

standaard procedure zoals die in de statuten van 

ABC staat vermeld, om een tweede vergadering 

bijeen te roepen in het geval dat het quorum niet 

wordt gehaald bij besluitvorming rondom 

statutenwijziging en fusie 
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VOORSTEL WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT ABC 

Voor de uitwerking van het besluit om tot een bestuurlijke fusie tussen Unie en ABC te komen, 

legt het bestuur van de ABC de volgende wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de 

ABC aan de ALV voor:  

 

Artikel 5: Samenstelling van het Algemeen Bestuur  

5.1.   Het kerkgenootschap wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur, volgens de in dit 

reglement vastgestelde regels.  

5.2.   Het Algemeen Bestuur bestaat uit tenminste 6 natuurlijke personen. De benoeming van 

de leden van het Algemeen Bestuur geschiedt als volgt: 

A. gemeenten aangesloten bij de Alliantie wordt de mogelijkheid geboden kandidaten 

voor het Algemeen Bestuur voor te dragen; 

B. aan het Algemeen Bestuur en de Unieraad van de Unie van Baptistengemeenten in 

Nederland (hierna te noemen: de "Unie") wordt de bevoegdheid toegekend om voor 

ieder lid van het Algemeen Bestuur een gezamenlijke bindende voordracht te doen; 

C. deze leden worden door de Ledenvergadering benoemd, onder de opschortende 

voorwaarde van een benoeming van dezelfde persoon of personen op dezelfde dag 

door de Algemene Vergadering van de Unie, met dien verstande dat een kandidaat 

moet voldoen aan de volgende eisen: 

i. hij moet lid zijn van een gemeente die lid is van het kerkgenootschap of van 

een aangesloten gemeente van de Unie; 

ii. hij moet over ruime ervaring en bekwaamheid beschikken op het gebied van 

het gemeentelijk leven; 

iii. hij moet een leeftijd hebben bereikt van ten minste 25 jaar;  

iv. hij mag geen werknemer of een aan het dienstencentrum van de Unie 

verbonden vrijwilliger zijn dan wel een direct familielid van een van deze. 

        Bij de voordracht wordt rekening gehouden met een spreiding van kennis en achtergrond 

en een evenwichtige afspiegeling van de leden van het kerkgenootschap en de Unie. 

        Een kandidaat bestuurslid met een bindende voordracht van uit het Algemeen bestuur en 

Unieraad heeft een 2/3 meerderheid van de van de uitgebrachte stemmen nodig om 

gekozen en benoemd te worden.  

5.3.   Hetgeen in artikel 5.2. is bepaald, is bedoeld om te komen tot een personele unie op het 

niveau van het bestuur tussen het kerkgenootschap en de Unie. 

 

Artikel 6: Benoemingstermijn en einde lidmaatschap Algemeen Bestuur 

1.  De leden van het Algemeen Bestuur worden (her)benoemd door de Ledenvergadering 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2. van dit reglement.                

2.  De leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting voor een periode van twee jaar. 

Herbenoeming voor een aaneensluitende volgende periode is mogelijk voor een tweede 

termijn.  

3.  Het lidmaatschap van een lid van het Algemeen Bestuur eindigt: 

            a.  door diens overlijden; 

            b.  door bedanken van het lid zelf; 
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c.  indien en zodra het betreffende lid geen lid meer is van een gemeente die lid is van 

de Alliantie of een aangesloten gemeente van de Unie; 

d.  door een daartoe strekkend besluit van de Ledenvergadering, welk besluit is 

gebaseerd op: 

i. het niet meer voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 5.2.b. sub 

iv. van dit reglement; 

ii.    een zodanige positie of publiciteit van en/of over het unieraadslid die 

schadelijk kan zijn of worden voor het kerkgenootschap en/of de Unie; 

iii.   een besluit van de Ledenvergadering of van de Algemene Vergadering 

van de Unie met de strekking dat de voorgenomen juridische fusie 

tussen beide partijen geen doorgang zal vinden danwel ziet op de 

opheffing van de personele unie tussen het kerkgenootschap en de Unie; 

in een dergelijk geval kan alleen het lidmaatschap van het Algemeen 

Bestuur Unieraad worden beëindigd van personen die geen lid zijn van 

een gemeente die lid is van het kerkgenootschap. 

 

Artikel 7 en artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement van de Alliantie komen te vervallen. 

 

U kunt het Huishoudelijk Reglement van ABC Gemeenten hier teruglezen. 

 

A.4 VOORSTEL VERKIEZING EN BENOEMING BESTUURSLEDEN 

Over dit voorstel wordt door de AV van de Unie en de ALV van de ABC gestemd. 

 

Voorstel: 

De Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten en de Algemene Leden 

Vergadering van de Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten, in een online vergadering 

bijeen op 18 november 2020, kiest de voorgedragen kandidaten voor het ene Algemeen 

Bestuur van beide kerkgenootschappen.  

 

INLEIDING 

Onder verwijzing naar en in aansluiting op het voorstel van een bestuurlijke fusie tussen de 

Unie van Baptistengemeenten en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten ontvangen 

de gemeenten dit voorstel met de verkiezing van bestuursleden voor de Unie en de ABC.  

De ALV heeft eerst het voorstel van de bestuurlijke fusie besproken. Daarna werden de 

wijzigingen statuten Unie en huishoudelijke reglement ABC behandeld. Nu wordt er over dit 

voorstel gesproken en worden de bestuursleden verkozen. Mocht de ALV van de Unie of de 

ABC één van de voorgaande voorstellen afwijzen, dan treden de te verkiezen kandidaten toe 

tot het bestuur van het betreffende kerkgenootschap.  

 

TOELICHTING 

Twee bestuursleden van de Unieraad (Harm Jut en Geertje Plug) en twee leden van het ABC-

bestuur (Jurgen Lindenhols en Arno van Engelenburg) hebben zich beschikbaar gesteld om 

door te gaan in het nieuw te vormen bestuur. Daarnaast zijn er twee nieuwe kandidaat-

bestuursleden vanuit Unie-zijde (Els Leeuw en Hans Ottens) en twee vanuit ABC-zijde (Harry 

Nieuwenhuizen en Robert Bezemer). De beoogd voorzitter voor het nieuwe bestuur is Robert 

https://www.abcgemeenten.nl/wp-content/uploads/2016/08/Huishoudelijk-reglement-vastgesteld-Doorn-2014-11-12.pdf
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Bezemer. Alle gemeenten van de Unie en ABC stemmen over alle acht kandidaat-

bestuursleden. Daarmee wordt aan alle acht kandidaat-bestuursleden mandaat gegeven door 

beide geloofsgemeenschappen om samen het nieuwe bestuur te zijn voor Unie-ABC.  

 

KANDIDATEN 

De Unieraad en het Algemeen Bestuur dragen de volgende kandidaten voor om deze te 

benoemen in het ene bestuur voor Unie en de ABC. Zij stellen zichzelf voor in een filmpje, dat 

u kunt bekijken als u op de naam onder de foto klikt.  

 

 

 

  

Robert Bezemer          Arno van Engelenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harm Jut        Els Leeuw 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jurgen Lindenhols       Harry Nieuwenhuizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ottens        Geertje Plug 

 

 

https://youtu.be/y6kWSdT6vdk
https://youtu.be/gEtQshhMWcs
https://youtu.be/G78fM5kNJXQ
https://youtu.be/EfkCOYHbgyo
https://youtu.be/EiW9fZIm7rc
https://youtu.be/VUNahOuoVrQ
https://youtu.be/iq6zge3YBPo
https://youtu.be/2aDcK5HmSbA
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B. SAMENVATTING ORGANISATIEONTWERP UNIE-ABC 

Het gehele document ‘Organisatieontwerp Unie-ABC’ is hier te downloaden. De Commissie van 

Eenheid draagt dit document over aan het nieuw te vormen bestuur. Het nieuwe bestuur zal voor 

verdere behandeling en besluitvorming zorgdragen in de ledenvergadering(en) van de komende 

twee jaar. 

 

Vorig jaar hebben de ledenvergaderingen de besturingsfilosofie vastgesteld, als fundament 

voor de toekomstige Unie-ABC-organisatie. Dat is nu uitgewerkt in een Organisatieontwerp, 

waarin de missie van belang is. Het gaat niet om Unie-ABC als organisatie, maar om deel te 

zijn van Gods heilzame missie in de wereld en daaraan dienstbaar te zijn. 

Die visie op de organisatie van Unie-ABC leidt tot een aantal begrippen en ontwerpeisen: 

• ruimte (in bevoegdheden) voor variatie in vormgeving van lokale gemeenten, 

samenwerking en diensten (eenheid in verscheidenheid) 

• wendbaarheid en flexibiliteit van ondersteuning, beleidsontwikkeling en 

besluitvorming 

• samenhang en bindingskracht door inspiratie, facilitering en juiste houding  

• missie te realiseren met maximale zelfstandigheid binnen inspirerend kerkverband 

 

Het kerkgenootschap krijgt een netwerkstructuur, waar gemeenten en het dienstenbureau op 

basis van gelijkwaardigheid samenwerken in het realiseren van de missie van Unie-ABC. Het 

kerkgenootschap bestaat uit de volgende onderdelen: Algemene ledenvergadering, Bestuur 

en het Dienstenbureau. 

• Algemene ledenvergadering (ALV) – vertegenwoordigers van elke gemeente vormen 

de ALV en besluiten jaarlijks over beleidsplannen, jaarrekening en begroting en 

benoeming bestuursleden. Gemeenten hebben minimaal twee afgevaardigden; grotere 

gemeenten (boven 400 leden) hebben vier afgevaardigden. 

• Bestuur: verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid, stuurt daarbij op hoofdlijnen 

en is zelf niet operationeel uitvoerend. Vooral verbindend besturen met nadruk en zorg 

voor wisselwerking tussen gemeenten onderling en met het kerkgenootschap.  

• Dienstenbureau onder leiding van Algemeen Secretaris: bestuur delegeert uitvoering 

aan het dienstenbureau. Algemeen Secretaris is de leidinggevende voor de 

medewerkers en legt verantwoording af aan het bestuur.  

 

Het streven is dat de jaarlijkse ALV leidt tot het versterken van de verbinding tussen gemeenten 

onderling en tussen het dienstenbureau en gemeenten. Om dat te bereiken wordt een nieuw 

format ontwikkeld voor de ALV. Voorts zal aandacht uitgaan naar ontmoetingen tussen 

gemeenten, zoals regio-overleg, expertmeetings en werkgroepen. De inhoud kan heel 

verschillend zijn: ervaringen delen en reflecteren, inspiratie opdoen over missie nationaal en 

internationaal, met ook plek voor gebed, aanbidding en de Bijbel. Ook bijeenkomsten en 

werkgroepen rond inhoudelijke thema’s of over onderwijs, financiën of onderwerpen uit de 

gemeenten. 

Betrokkenheid en verbondenheid: in verschillende fases van hun bestaan zijn gemeenten ook 

op verschillende manieren betrokken Unie-ABC. Via een speciale verbindingspersoon kunnen 

gemeenten de contacten onder elkaar en met het kerkgenootschap onderhouden. 

 

Communicatie en overleg: frequente persoonlijke contacten, vaak bij vergaderingen, overleg 

en ontmoetingen zijn de basis voor effectieve communicatie. Naast afstemming en 

https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2020-01/Organisatieontwerp_najALV2020_def.pdf
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besluitvorming zijn ontmoetingen mede gericht op het stimuleren van wisselwerking met de 

landelijke organisatie en onderlinge betrokkenheid tussen gemeenten. Daarnaast om elkaar te 

bemoedigen en te stimuleren in het werk voor onze gemeenten en de Unie-ABC-

gemeenschap, tot meerdere eer en glorie van onze Heer en Heiland.  

 

Dienstenbureau: het dienstenbureau van Unie-ABC kent als werkgebieden:  

• Seminarium: kennis, vorming en toerusting. 

• Ondersteuning gemeenten in de regio’s: samen leren, wederzijdse relaties, delen van 

kennis en ervaring. Focus op verbinding, vorming en missie. 

• Gemeentestichting en zending: pionieren en vorming van nieuwe gemeenschappen, 

internationaal in verbinding met families van Baptisten en CAMA-zending. 

• Interne ondersteuning: secretariaat, communicatie en administratie van Unie-ABC. 

 

Met de keuze voor een netwerkstructuur vormen systemen een aanvulling, die houvast biedt 

en de besturing voorspelbaar maakt. Systemen zijn afspraken voor activiteiten ten behoeve 

van de besturing. Dat kunnen grote en kleine afspraken zijn. Zonder volledig te zijn, zullen 

systemen geïmplementeerd worden als beleids- en begrotingscyclus, procuratieregeling, 

jaaragenda, en systemen voor scholing en mediation en arbitrage.  

De transformatie naar netwerk vereist van de sleutelfiguren andere vaardigheden, andere 

sturingscriteria en andere interactieprincipes. Sleutelfiguren vormen de sleutel naar die 

horizontale cultuur. Tot de sleutelfiguren rekenen we in ieder geval: bestuursleden, 

(regio)adviseurs, verbindingspersonen, bijzondere functies zoals voorzitters van project- of 

adviesgroepen en de Algemeen Secretaris. 

Wij geloven dat het in onze veranderende tijd met grote vragen nodig is om samen te leren in 

Gods missie, met hoop, moed en vertrouwen. ‘Eén Heer, één lichaam, één missie’.  

 

 

C. VOORSTEL TIJDELIJKE NAAM UNIE-ABC 

Over dit voorstel wordt door de AV van de Unie en de ALV van de ABC gestemd. 

Het Seminarium heeft bij monde van Teun van der Leer input gegeven ten behoeve van het proces 

om tot een nieuwe naam te komen voor Unie en ABC. Deze inbreng is opvraagbaar via 

info@baptisten.nl en zal door de in te stellen werkgroep worden meegenomen. 

 

INLEIDING 

Het proces om een nieuwe naam te kiezen vraagt tijd en doordenking. Vragen als (1) waar je 

vandaan komt en wat je in je geschiedenis van Godswege ontvangen hebt, (2) wat er 

theologisch/ecclesiologisch op het spel staat en (3) wat je doelen zijn en wat je wilt 

communiceren c.q. uitstralen en daaraan verwant is (4) een toekomstgerichte kant in de zin 

van dat je erin wilt uitdrukken waar je samen heen wilt, waar je samen voor wilt staan, en daarin 

ook een nieuwe generatie meenemen1.  

 

De keuze voor een naam vereist zorgvuldigheid: voor mensen moet een naam herkenbaar en 

vertrouwd zijn. Naar de mening van de besturen zou op dit onderdeel geen druk moeten staan 

en komt een naam voort uit een ‘communaal’ en creatief proces.  

 
1 In de bijdrage van Teun van der Leer wordt een aanzet gegeven voor de beantwoording op deze vragen. 

mailto:info@baptisten.nl
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VOORSTEL 

De besturen stellen daarom voor om tijdelijk als naam te hanteren ‘Unie-ABC’, Baptisten- & 

CAMAgemeenten’. Daarnaast stellen de besturen voor in de komende beleidscyclus van drie 

jaar een werkgroep in te stellen die de opdracht krijgt een voorstel in te dienen voor een 

definitieve keuze van de naam van het gefuseerde kerkgenootschap.  

 
 

 

D. VOORSTEL OVEREENKOMST MET CAMA ZENDING 

Over dit voorstel wordt door de AV van de Unie en de ALV van de ABC gestemd. 

 

 

 

 

 

➢ In dit filmpje stelt Boudewijn van 

Schoonhoven, directeur van CAMA Zending, 

de organisatie voor. 

 

 

INLEIDING: SAMENVATTING RAPPORTAGE WERKGROEP ‘INTERNATIONALE 

VERBINDINGEN’ UNIE-ABC 

Ter voorbereiding van de samenvoeging van ABC en Unie heeft de werkgroep  ‘Internationale 

Verbindingen’ alle bestaande internationale verbanden en zending (internationale 

verhoudingen) onderzocht. 

Dit advies is vooral gericht op de invulling in de eerste jaren na de fusie; voor de langere termijn 

moet bij de internationale verbanden ook gekeken worden naar de verdere  mogelijkheden en 

de beschikbare financiën. 

Voor de zending is het eerder vastgestelde beleidsdocument ‘Zending en Diaconaat 2019 - 

2022’ mede als basis genomen. Toegevoegd is een voorstel van de ‘Stichting CAMA Zending’ 

over samenwerkingsmogelijkheden: volgens de werkgroep biedt dit voorstel goede 

mogelijkheden voor onze gemeenten en het nieuwe kerkgenootschap. 

 

https://youtu.be/Fqce_G6LUVw
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De werkgroep  ‘Internationale Verbindingen’ werd gevormd door Maurits Luth, Hans Riphagen, 

Arie Verduijn, Jacob van Wier en Marco Wittenberg. Zij stellen het volgende voor: 

1. Deelname aan de internationale verbanden (AWF/Emerald en BWA/EBF) ongewijzigd 

voortzetten; met aandacht voor communicatie naar gemeenten en theologische 

uitwisseling. Onze inzet daarbij richten op gemeentestichting in onbereikte gebieden 

en wereldwijde verbondenheid in crisissituaties. 

2. Binnen Unie-ABC is een landelijke coördinator voor zendingsactiviteiten gewenst. 

3. Geadviseerd wordt om na enkele jaren de ervaringen van de deelname aan de 

internationale verbanden en de uitwerking van het zendingsbeleid te evalueren. 

4. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met CAMA Zending, om zending 

en gemeentestichting binnen het nieuwe kerkgenootschap voor een periode van vijf 

jaar te ondersteunen en te faciliteren. 

 

Internationale verbanden  

Beide kerkgenootschappen zijn aangesloten bij internationale verbanden, zowel op 

wereldniveau als in Europees verband en zien de waarde van die samenwerking: versterking, 

bemoediging en inspiratie alsmede mogelijkheden om de wereld te bereiken met het Evangelie 

van Christus. Daarnaast bieden deze contacten mogelijkheden voor  uitwisseling, 

samenwerking, theologische doordenking en zending/missie.  

 

Unie en ABC zijn bij de internationale vergaderingen doorgaans ook aanwezig met een 

afgevaardigde. Opmerkelijk is dat ABC in de eerste plaats is aangesloten bij de wereldwijde 

AWF (Alliance World Fellowship) en van daaruit ingedeeld bij de regio Europa / Midden-Oosten 

(Emerald, European and Middle Eastern Region). Vanuit de Unie zijn er in de eerste plaats 

contacten met de EBF (European Baptist Federation), waarbij alle Baptisten Unies in Europa, 

het Midden-Oosten en Centraal Azië zijn aangesloten. De EBF vertegenwoordigt haar regio in 

het bestuur van de BWA (Baptist World Alliance), maar de nationale Unies kunnen ook lid zijn 

van de BWA (zoals de Nederlandse Unie). 

 

Om als nieuw kerkgenootschap van start te kunnen gaan is wijziging van internationale 

contacten niet direct nodig: dat kan later ook nog wel. Het samengaan van Unie en ABC is een 

uitdrukking van eenheid en in die geest kun je ook het belang van wereldwijde verbondenheid 

zien. Voor de langere termijn - na 2022 - adviseert de werkgroep om op een geschikt moment 

deze dubbele internationale samenwerkingen beleidsmatig te evalueren en te kijken wat voor 

de toekomst het meest geëigend is. 

 

Binnen internationale verbanden is zending vaak een speerpunt. Gezamenlijk wordt de roeping 

ervaren om overal het Evangelie, de blijde Boodschap van Gods liefde, bekend te maken en 

daarmee recht te doen aan de Bijbelse opdracht. Vanuit die grondslag  zijn er gespecialiseerde 

zendingsorganisaties actief: voor de Unie is dat de European Baptist Mission International 

(EBMI) en voor de ABC is dat voornamelijk CAMA Zending. 

 

Zending 

Unie en ABC hebben in 2018 al samen afspraken gemaakt over het zendingsbeleid in de 

komende jaren en in hoofdlijnen vastgelegd hoe een nieuw kerkgenootschap op een 

inspirerende manier verbonden kan zijn op zending. Die visie bestaat uit het betrokken zijn en 
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raken op gemeentestichting - op die plekken waar de kerk nog niet of nauwelijks aanwezig is  

- en solidair verbonden zijn met gemeenten in crisissituaties in het kader van diaconaat. 

 

Voor Unie-ABC kan de uitvoering daarvan centraal landelijk worden gecoördineerd. Daarbij 

gaat het om inbedding van zending bij de lokale gemeenten, beheren van het beschikbare 

budget, contacten met fondsen en afstemming met (internationale) partners  over lopende en 

nieuwe projecten. 

 

Door de AV's van Unie en ABC is hiervoor een kwart FTE beschikbaar gesteld voor de rol van 

een coördinator. De werkgroep betwijfelt of dat voldoende zal zijn en adviseert om bij de 

evaluatie mee te nemen of dat dan moet worden uitgebreid naar een halve FTE. De coördinator 

wordt betaald uit maximaal 10% van de projectinkomsten, waarbij er een garantiefonds 

inzetbaar is als de opbrengst zou tegenvallen.  

In het kader van de samenwerking met CAMA Zending wordt voorgesteld dat de coördinator 

vanuit die organisatie zal werken. Als financieringsbronnen voor de zendingsactiviteiten zijn 

fondswerving en collecten genoemd. Daarnaast kan worden overwogen een ‘vrijwillige 

bijdrage per lid’ in te voeren, zoals de Unie-gemeenten dat vroeger ook kenden voor het 

zendingswerk. 

 

Als belangrijke taken voor de coördinator worden genoemd: 

- regelmatig algemene communicatie over de gebieden, de mensen, de projecten 

- stimuleren van directe verbondenheid tussen gemeenten hier en in projectgebieden 

- uitwisseling: mensen van daar hier bezoeken en vanuit gemeenten naar projecten 

 

Het noodfonds kan op de huidige manier blijven functioneren: we kunnen dan direct betrokken 

zijn bij grote rampen of crisissituaties; hulp wordt bij voorkeur geregeld via lokale baptisten- 

of CAMA-gemeenten. We kijken of er mogelijkheden zijn om zendelingen uit te zenden (vanuit 

het niveau van de lokale gemeente) naar deze regio’s via CAMA Zending of EBMI. Naast het 

werk dat zij doen, kunnen ze ook voor ons een venster zijn om van binnenuit te vertellen wat 

er gebeurt. 

 

Sleutelfiguren binnen het kerkgenootschap en lokale gemeenten zijn betrokken op het 

internationale veld; zij informeren en enthousiasmeren mensen binnen het nationale verband 

en de lokale gemeenten om voor zending op te staan en daaraan in geestelijke (gebed) en in 

praktische zin (financiën) hun bijdrage te (gaan) leveren. 

 

De volledige tekst van de rapportage van de werkgroep Internationale Verbindingen kunt u 

hier vinden.  

 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIE-ABC EN CAMA ZENDING 

 

Tijdens de ledenvergaderingen van Unie en ABC zal instemming worden gevraagd met dit 

voorstel om als Unie-ABC een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, waarin CAMA 

Zending zijn expertise inzet om zending en gemeentestichting binnen Unie-ABC te 

ondersteunen en te ontwikkelen. 

 

https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2020-01/Werkgroep_Int_verhoudingen_incl_CAMA_zending.pdf
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Samenwerkingsovereenkomst - samenvatting 

Voorgesteld wordt dat de gefuseerde Unie-ABC-gemeenschap een samenwerkings-

overeenkomst afsluit met CAMA Zending. Daarbij wordt afgesproken dat CAMA Zending zijn 

expertise, netwerk en mankracht aanbiedt, in lijn met de ingezette koers van Unie-ABC.  

 

Speerpunten zijn gemeentestichting en zending, samen met de wereldwijde families waartoe 

de baptisten- en CAMA-gemeenten behoren. Voor gemeentestichting in Nederland en de 

Europese Baptisten Federatie (EBF) zal Unie-ABC capaciteit vrijmaken en een contactpersoon 

aanstellen. Voor de borging naar EBMI zal de Unie-ABC iemand afvaardigen in hun bestuur. 

Samen met de directeur van CAMA Zending vormen zij een driemanschap, dat de focus op 

gemeentestichting en zending moet borgen en de relaties onderhoudt met de internationale 

families. 

 

Diensten van CAMA Zending  

CAMA Zending is van oudsher voor CAMA-gemeenten de waarborg en uitvoering van de 

zendingsidentiteit, die deze gemeenten al decennia typeert. Dat wil CAMA Zending ook voor 

de Unie-ABC gemeenten zijn. Daarvoor zijn de volgende speerpunten benoemd: 

 

1. Zendingsidentiteit van de Unie-ABC-gemeenten stimuleren 

CAMA Zending geeft aandacht aan zending tijdens ledenvergaderingen (ALV’s) en 

regiodagen. Ze denkt en organiseert mee met Missie.Nu. Ze biedt sprekers aan voor 

zendingsdiensten en studie-/thema avonden in gemeenten. CAMA Zending zal ook gasten 

uit de internationale families uitnodigen bij Unie-ABC-gelegenheden om Unie-ABC te 

inspireren met wat God in de wereld aan het doen is. 

 

2. Projecten en noodfonds 

CAMA Zending wil de Unie-ABC dienen bij ‘werving van middelen voor zendingsprojecten’ 

door het bieden van projectmanagement, communicatie en relatiebeheer. Dit wordt 

uitgewerkt in een projectenportfolio, project ‘land van het jaar’ en noodfonds. De projecten 

worden in overleg gekozen. 

 

De verbondenheid van de Unie-ABC met de internationale baptisten- en CAMA-families 

wordt versterkt door het ondersteunen van een aantal projecten binnen dat wereldwijde 

netwerk van de EBMI, EBF en CAMA Zending.  

 

Bij een ramp zullen de Unie-ABC-gemeenten worden oproepen om te geven voor het 

noodfonds. Bij voorkeur wordt hulp geboden via baptisten of CAMA-partners; wanneer die 

er niet zijn of dat niet kunnen dan zullen andere organisaties worden benaderd. 

 

3. Gemeentestichting   

Unie-ABC stelt een persoon aan die verantwoordelijk wordt voor de netwerken in 

Nederland en met Europese partners. De zendingsorganisatie EBMI is actief op het terrein 

van gemeentestichting in voornamelijk Afrika en Latijns-Amerika. En CAMA Zending rekent 

het als haar kerntaak om mensen uit te zenden naar de onbereikte volken. 

 

CAMA Zending helpt gemeenten in alle facetten van uitzending:  

• Gemeenteleden kunnen bij CAMA Zending vrijblijvend oriëntatiegesprekken hebben  
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• CAMA heeft ervaring, een netwerk en specialisten voor begeleiding van zendelingen 

• CAMA Zending zal ook zendelingen voor EBMI werven en begeleiden 

 

De gemeenten hebben het mandaat, de mensen en de middelen voor zending gekregen 

en CAMA Zending wil gemeenten en zendingswerkgroepen professioneel ondersteunen. 

Hiertoe organiseert CAMA Zending ontmoetingen binnen de Unie-ABC. 

 

4. Partnerschappen met CAMA en EBMI gemeenten 

Partnerschappen tussen Unie-ABC-gemeenten en de internationale baptisten- en CAMA- 

familie kunnen verder worden ontwikkeld. Een aantal Unie-ABC-gemeenten kent al zo’n 

partnerschap met familiegemeenten wereldwijd. CAMA Zending zal deze manier van 

zending stimuleren en de Unie-ABC-gemeenten aanmoedigen om zulke relaties te leggen;  

ook in nauwe samenwerking met EBMI. 

 

5. Financiering 

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Unie-ABC en CAMA Zending staat dat het 

uitvoeren van gemeentestichting en zending in de Unie-ABC vraagt om coördinatie, 

verbindingen initiëren, communicatie en fondswerving. CAMA Zending kan de diensten in 

dit voorstel  uitvoeren, wel is daarvoor extra menskracht nodig.  

 

Deze inzet  wordt gefinancierd  door de afdracht van 10% van de gelden die via de Unie-

ABC voor projecten binnenkomen. Indien er voor een project wordt samengewerkt met 

andere organisaties, dan is de gezamenlijke afdracht van CAMA Zending en betreffende 

organisatie maximaal 15%.  

 

De Unie-ABC garandeert een jaarlijkse bijdrage van €12.000 voor de eerste periode van 

deze samenwerkingsovereenkomst van 5 jaar. 

 

Jaarlijks evalueert de Algemeen Secretaris deze overeenkomst met de directeur van CAMA 

Zending en zendt deze evaluatie naar het bestuur van Unie-ABC. 

 

Wij geloven dat de Unie-ABC-gemeenten een prachtig netwerk vormen dat God kan gebruiken 

om volken met Zijn liefde te bereiken. Wij geloven dat CAMA Zending de zendingsdrive en -

identiteit, de expertise en netwerk heeft om de Unie-ABC verder te stimuleren tot een 

zendingsgemeenschap. 

 

De volledige tekst van het samenwerkingsvoorstel kunt u vinden in het volledige rapport van 

de werkgroep Internationale verhoudingen op de website. Voorgaande samenvatting is 

bedoeld om gemeenten een beeld te geven van alle mogelijkheden. In de definitieve 

samenwerkingsovereenkomst worden afspraken verder uitgewerkt, zodat alles voor iedereen 

duidelijk is qua invulling en omvang, de diensten die CAMA Zending levert en hoe de 

financiering is geregeld.  

 

 

https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2020-01/Werkgroep_Int_verhoudingen_incl_CAMA_zending.pdf
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VOORSTEL AANVAARDING BG DE 

RANK RIVIERENLAND  
Over dit voorstel wordt door de AV van de Unie gestemd. 

 

INLEIDING 

De Rank Rivierenland is een dochtergemeente van BG Utrecht De Rank. De gemeente is per 1 

september 2020 een zelfstandige gemeente geworden en heeft het lidmaatschap van de Unie 

aangevraagd.  

 

BG DE RANK RIVIERENLAND STELT ZICH VOOR…..  

In 2007 is er door een aantal leden vanuit de Baptistengemeente De Rank Utrecht een 

gebedsgroep gestart met een missie om samen als gemeente de Here God te eren door Zijn 

liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen in de regio Rivierenland, net onder de 

rivier de Lek. Het verlangen is meer gaan leven en  onderzocht om te kijken of er mogelijkheden 

waren om een eigen gemeente te starten. Daarbij zijn we uitgekomen in Vianen. Er is een 

gemeentestichter aangesteld en in 2013 is er gestart met eigen diensten.  

 

Inmiddels komen we op zondag bij elkaar met ongeveer 100 mensen, groot en klein, en 

hebben we ook in deeltijd een voorganger kunnen aanstellen. Verschillende keren zijn we 

verrast en bevestigd in de weg naar een zelfstandige gemeente, bijvoorbeeld rond het op ons 

pad komen en uiteindelijk aankopen van kerkgebouw De Hoeksteen in een bijzonder gunnend 

proces met de PKN. Uitwerking hiervan is dat we met verschillende activiteiten zoals 

koffieochtenden, lunches en een weggeefdag meer missionair gericht zijn voor de wijk. Per 1 

september 2020 zijn we een  zelfstandige Baptistengemeente De Rank Rivierenland geworden. 

 

 
 

 

 

 

 

Buurtbewoners komen spullen brengen en 

halen op de weggeefdag 

Verzelfstandigingsdienst met 1,5 meter 

afstand 

Voorganger Jesse Timmer 
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FINANCIËN UNIE - ABC 
Bij dit agendapunt zal er stemming plaatsvinden door de AV van de Unie over de jaarrekening 

van de Unie en de herstructurering van de reserves en door de ALV van de ABC over de 

jaarrekening van de ABC. Daarnaast wordt een meerjarenbegroting 2021-2023 voorgelegd ter 

besluitvorming voor beide ledenvergaderingen. 

 

A.1 JAARVERSLAG UNIE 2019 

Over dit voorstel wordt door de AV van de Unie gestemd. 

 

In april hebben de gemeenten het jaarverslag over 2019 ontvangen (document en bijlagen zijn 

te downloaden op de Unie-website). Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

hierover schriftelijke vragen te stellen. Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben, dan 

kunnen deze tot uiterlijk 9 november kenbaar worden gemaakt via info@baptisten.nl. 

 

A.2 JAARREKENING UNIE 2019 

Over dit voorstel wordt door de AV van de Unie gestemd. 

 

In april hebben de gemeenten het financiële verslag over 2019 (in het jaarverslag) (document 

te downloaden via de Unie-website). Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

hierover schriftelijke vragen te stellen. Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben, dan 

kunnen deze tot uiterlijk 9 november kenbaar worden gemaakt via info@baptisten.nl. 

 

Financiën over 2019 samengevat: 

 

https://baptisten.nl/voor-gemeenten/algemene-vergadering/1194-2020-voorjaar
mailto:info@baptisten.nl
https://baptisten.nl/voor-gemeenten/algemene-vergadering/1194-2020-voorjaar
mailto:info@baptisten.nl
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KANTTEKENINGEN BIJ HET EXPLOITATIEOVERZICHT UNIE 2019 

Het overzicht van de baten en de lasten laat zien dat 2019 grotendeels mooi in lijn met de 

begroting is verlopen. Bij het exploitatieoverzicht worden de volgende kanttekeningen 

gemaakt. 

 

Baten Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

Unie Algemeen

Algemeen Unie 424.242€                    439.950€                 489.065€             

Rente 4.548€                        5.000€                     4.331€                 

Overige baten 627.074€                    6.000€                     163.035€             

Diverse baten Beweging naar Buiten 90.765€                      -€                         92.841€               

Totaal Baten Unie Algemeen 1.146.629€                450.950€                749.272€            

Missionaire Gemeente-ontwikkeling

Diverse baten MGO -€                            -€                         1.360€                 

Totaal Baten MGO -€                           -€                        1.360€                

Theologische Vorming

Overheidssubsidie 92.956€                      114.000€                 130.114€             

Overige 77.186€                      68.000€                   46.701€               

Totaal Baten Theologische Vorming 170.142€                    182.000€                 176.815€             

Totale Baten 1.316.771€             632.950€              927.447€          

Lasten Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

Unie Algemeen

Salariskosten 108.367€                    132.000€                 123.120€             

Ov. Personeelskosten 38.804€                      38.800€                   69.529€               

Bureaukosten 11.873€                      16.000€                   15.819€               

Administratie 16.089€                      15.500€                   21.195€               

Huisvesting/Herdenkingskerk 5.686€                        2.000€                     10.568€               

Bestuurskosten 8.287€                        10.000€                   7.483€                 

Activiteiten 35.243€                      32.500€                   36.474€               

Overige 39.268€                      -€                         68.811€               

Internationale contacten 4.460€                        5.000€                     7.710€                 

Contributies 15.153€                      15.000€                   15.421€               

Zendings- en diaconale projecten 120.314€                    34.500€                   140.529€             

Totaal Lasten Unie Algemeen 403.544€                   301.300€                516.659€            

Missionaire Gemeente Ontwikkeling

Salariskosten 60.184€                      56.150€                   115.165€             

Ov. Pers.kosten 4.606€                        8.500€                     6.356€                 

Diverse kosten 19.670€                      2.500€                     18.669€               

Totaal Lasten MGO 84.460€                      67.150€                   140.190€             

Theologische Vorming

Salariskosten 218.203€                    211.000€                 218.099€             

Ov. Personeelskosten 34.239€                      31.500€                   22.447€               

Diverse kosten 10.321€                      13.500€                   12.840€               

Totaal Lasten Theologische Vorming 262.763€                    256.000€                 253.386€             

Totale Lasten 750.767€                 624.450€              910.235€          

Resultaatverdeling

Saldo baten minus lasten 566.004€                    8.500€                     17.212€               

Toegevoegd aan fondsen en reserves -15.318€                     -€                         -26.386€             

Onttrokken aan fondsen en reserves 31.664€                      -€                         49.724€               

Resultaat Generaal 582.350€                 8.500€                   40.550€            

Uitsplitsing toevoeging en onttrekking fondsen en reserves
Onttrokken aan

Algemeen Innovatiefonds TV 2.941€                        -€                        2.216€                

Strubbenfonds 14.400€                      -€                        10.000€              

Reserve Huisvesting -€                           -€                        9.212€                

Fonds studieondersteuning en internationalisering -€                           -€                        500€                   

Ondersteuning kleine gemeenten 3.000€                        -€                        3.000€                

Internationaal Vrouwenwerk 637€                           -€                        -€                    

Legaat Gemeentestichting 5.236€                        -€                        10.641€              

Fonds McClendon Chair -€                           -€                        5.128€                

Fonds Jeugd en Zending 5.450€                        -€                        2.100€                

Zendingsprojecten -€                           -€                        568€                   

Algemeen Noodfonds -€                           -€                        6.359€                

Totaal onttrekkingen 31.664€                     -€                        49.724€              

Toegevoegd aan

Studieondersteuning en international. 250€                           -€                            -€                    

Algemeen Noodfonds 1.259€                        -€                            -€                    

Fonds Zendingsprojecten 12.991€                      -€                            -€                    

Solidariteitsfonds -€                           -€                            25.000€              

Fonds onderzoek baptisme/Feisserfonds 818€                           -€                            1.386€                

    

Totaal toevoegingen 15.318€                     -€                        26.386€              
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BATEN 

De Unie heeft een bijzondere baat (Overige baten) ontvangen na de liquidatie van de Unie 

Bouw Stichting, te weten € 579.196,-. Deze is aan de Algemene reserve toegevoegd. Verder 

wordt opgemerkt dat de baten bij de Beweging naar Buiten (zendings- en diaconale projecten) 

niet begroot worden; de baten worden doorgestort naar de betreffende projecten. 

 

LASTEN 

• De personeelslasten zijn gestegen door een salarisverhoging van 3,25% per 1 

september. De Unie volgt voor haar medewerkers de salarisontwikkeling van CAO 

Welzijn. 

• De overige lasten, € 39.268,- betreffen pm post van de Arbeidsongeschiktheids-

verzekering voor voorgangers. De lasten worden doorberekend aan de betreffende 

gemeenten. 

• Bij Zendings- en diaconale projecten wordt dezelfde wijze gehanteerd: wat er voor 

projecten binnenkomt wordt weer doorgestort naar de betreffende projecten.  

• In de diverse kosten MGO zitten de extra lasten voor de inzet van regiocoördinator in 

het noorden van het land. Deze worden bekostigd vanuit het Strubbenfonds. 

PERSONEELSFORMATIE 2019 

Sinds de zomer 2019 is er een interim-periode voor het team Theologische Vorming 

(Seminarium) gestart met de volgende personele wijzigingen: 

- Teun van der Leer is sinds zomer 2019 teruggetreden als rector van het Seminarium. 

Tot en met augustus 2020 is hij fulltime in dienst en werkt hij, naast lesgeven en een 

aantal andere taken, aan zijn promotieonderzoek. 

- Albrecht Boerrigter is voor de interim-periode voor 0,2 fte toegevoegd aan het 

Seminarium. 

- Hans Riphagen is sinds de zomer van 2019 halftime verbonden aan het Seminarium 

- Ingeborg Janssen is voor 0,4 fte aan het Seminarium verbonden voor Blijven Leren, 

onder andere de Permanente Educatie voor voorgangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 JAARREKENING ABC 2019–2020 (TOT EN MET EIND JUNI 2020) 

Over dit voorstel wordt door de ALV van de ABC gestemd. 

 

De jaarrekening ABC 2019-2020 wordt nog nagezonden. 

 

Personeelsformatie in FTE's  FTE per   
01-01-2019 

FTE per  
31-12-2019 

Ondersteunend bureau 1,60 1,2 

Regiowerk Unie-ABC (voorheen team MGO) 1,65 1,2 

Theologische Vorming 2,65 3,5 

Beweging naar Buiten 0,25 0,20 

Totaal 6,50 6,10 
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A.3 VOORSTEL HERSTRUCTURERING RESERVES 

Over dit voorstel wordt door de AV van de Unie en de ALV van de ABC gestemd. 

 

INLEIDING  

Aan de Algemene Vergadering 2019 van de Unie is toegezegd terug te komen op besteding 

van het liquidatiesaldo á € 579.000,= van de Unie Bouw Stichting (UBS). In de 

meerjarenbegroting 2021-2023 Unie-ABC wordt voor het jaar 2023 € 50.000,= van de UBS-

gelden gebruikt om de verlaging van de contributie voor Unie-gemeente mogelijk te maken. 

Daarmee wordt dus één van de mogelijke bestedingen van de UBS-gelden gegeven. De 

Unieraad stelt als richting voor de besteding van de UBS-gelden het volgende voor (€ 

579.000,=): 

- € 150.000 te reserveren voor de verlaging van de contributie (harmonisatiereserve). 

- Conform een eerder voorstel aan de ledenvergadering € 160.000 te reserveren om 

gedurende de komende 5 jaar de kosten van een medewerker voor 

pionieren/gemeenteopbouw te dekken (Zending en gemeentestichting). 

- Het restant groot € 269.000 nu te reserveren als ‘UBS-gelden’ en pas als de fusie haar 

beslag heeft gekregen hier een bestemming aan te geven. 

 
Vermogenspositie en herstructurering reserves  

Als de reserves van Unie en ABC worden samengevoegd is er, uitgaande van de stand per 1 

januari 2020, een totaalbedrag van € 2.955.000 beschikbaar.  

De ABC kent twee reserves, resp. ‘vrij besteedbaar vermogen’ groot € 154.000 die is 

aangewezen als continuïteitsreserve en ‘gemeentesteun’ groot € 48.000. De Unie echter kent 

naast een algemene reserve een groot aantal bestemmingsreserves. Bij de herstructurering zijn 

deze bestemmingsreserves, met handhaving van de intentie van hun originele bestemming, 

gegroepeerd per werkveld.  

 

Vrije Algemene reserve € 42.000                                          

In de vrije algemene reserve worden de positieve en negatieve saldi van de jaarrekening 

verwerkt.  

 

Reserve UBS gelden € 269.000                                        

De reserve UBS gelden is het bedrag van de UBS gelden dat nog geen bestemming heeft. 

De Unieraad stelt voor om de Algemene Reserve  en de Reserve UBS gelden zo in tact te laten 

gedurende de eerste beleidscyclus van drie jaar en daarna te bekijken of en hoe deze verder 

kunnen worden ingezet. 

 

Reserve financiering activa € 1.186.000 en de reserve huisvesting € 227.000.    

Deze reserves zijn ongewijzigd en beiden nodig voor de instandhouding en toekomstige 

verbeteringen van het Baptist House.  

 

Continuïteitsreserve € 487.000                                   

De omvang van de continuïteitsreserve is gelijk het bedrag dat nodig is om in financieel slechte 

tijden of bij liquidatie de personeelslasten gedurende 1 jaar te kunnen blijven voldoen. Bij de 

berekening is uitgegaan van 6,5 fte. 
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Harmonisatiereserve € 236.000                                   

In deze reserve is € 150.000 opgenomen van de UBS gelden om de versnelde afbouw van de 

contributie van Uniegemeenten en zo de harmonisatie van de organisaties op te vangen. Ook 

het voor de afbouw van het jeugdwerk bestemde Strubbenfonds € 86.000,= opgegaan in deze 

reserve.     

 

Zending en gemeentestichting € 330.000                                       

De reserve van het Noodfonds is ongewijzigd gebleven. De overige reserves van dit werkveld 

zijn samengevoegd tot de reserve ‘Zending en gemeentestichtingsprojecten’.  

Aanvullend wordt vanuit de UBS-gelden een bedrag van € 160.000,= (salarislasten coördinator 

voor periode van 5 jaar) gereserveerd voor gemeentestichting in Nederland.  

 

Seminarium € 91.000                                          

Binnen dit werkveld is de egalisatiereserve voor de McClendon chair ongewijzigd gebleven. De 

overige kleine reserves zijn samengevoegd tot ‘reserve seminarium’. 

 

Regiowerk/Ondersteuning gemeenten € 87.000 

De ‘reserve ondersteuning gemeenten’ is ontstaan door de samenvoeging van de reserves van 

de Unie voor dit taakveld en de reserve gemeentesteun van de ABC.  
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MEERJARENBEGROTING 2021-2023 
De AV van de Unie en de ALV van de ABC stemmen afzonderlijk over de begroting 2021 van 

resp. de Unie en de ABC. Deze meerjarenbegroting geeft een perspectief en een financieel kader 

aan voor de komende jaren. 

 

 

 

 

 

➢ Unieraadslid Anne Mulder geeft in een 

korte video een inleiding over dit 

onderwerp. 

  

 

Herstructurering reserves Unie - ABC 

Unie 31-12-2019 ABC 30-06-2019 Voorstel herstructurering reserves

RESERVES RESERVES RESERVES UNIE en ABC

Algemeen Algemeen € 2.447.000

Stand per 1 januari 1.884.645€         Specificatie

Resultaatbestemming 2019 (2018) 567.950€            Vrije Algemene reserve € 42.000

Stand per 31 december 2.452.595€         Reserve UBS gelden € 269.000

Eigen vermogen Reserve Financiering Activa € 1.186.000

Specificatie 31-12-2019 Continuïteitsreserve € 487.000

Algemene reserve 579.196€            Vrij besteedbaar 153.872€         Reserve Huisvesting € 227.000

Reserve Financiering Activa 1.186.342€         Fonds gemeentesteun 48.432€           Harmonisatiereserve € 236.000

Continuïteitsreserve 374.262€            

Reserve Huisvesting 226.846€            Totaal reserve 202.304€        € 2.447.000

Strubbenfonds 85.949€              

2.452.595€         Zending en Gemeentestichting € 330.000

Verdeling reserves ABC in reserves Unie-ABC: Specificatie

Beweging naar Buiten 113K continuiteitsreserve Investeringsreserve (UBS gelden) € 160.000

Stand per 1 januari 166.627€            41K algemene reserve Algemeen Noodfonds € 69.000

Resultaatbestemming 2019 (2018) 3.564€                48K Gemeenteondersteuning Reserve Zending en Gemeentestichting € 101.000

Stand per 31 december 170.191€            € 330.000

Specificatie 31-12-2019 Seminarium € 91.000

Algemeen Innovatiefonds Z&D 42.868€              Specificatie

Zendingsprojecten 48.729€              Reserve seminarium € 52.000

Algemeen Noodfonds 69.491€              Egalisatiereserve McClendon Chair € 39.000

Legaat Gemeentestichting 9.103€                € 91.000

 -€                   

170.191€            Regiowerk/ondersteuning gemeenten € 87.000

Specificatie

Theologische Vorming Solidariteitsfonds/gemeenteondersteuning € 87.000

Stand per 1 januari 93.053€              € 87.000

Resultaatbestemming 2019 (2018) -1.873€               

Stand per 31 december 91.180€              Totaal Reserves € 2.955.000

Specificatie 31-12-2019

Algemeen Innovatiefonds 1.505€                

Bibliotheekfonds 3.362€                

Fonds studieondersteuning en internat. 17.679€              

Fonds onderzoek baptisme/Feisserfonds 29.711€              

Egalisatie fonds TV 38.923€              

91.180€              

Missionaire Gemeente Ontwikkeling

Stand per 1 januari 42.087€              

Resultaatbestemming 2019 (2018) -3.637€               

Stand per 31 december 38.450€              

Specificatie 31-12-2019

Algemeen Innovatiefonds Vrouwenwerk 731€                   

Algemeen Innovatiefonds Jeugdwerk 8.425€                

Solidariteitsfonds 25.000€              

Ondersteuning kleine gemeenten 4.294€                

38.450€              

Totaal Reserves 2.752.416€         

https://youtu.be/C6FH3cA514s
https://youtu.be/C6FH3cA514s
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Inleiding 

In de najaarsvergaderingen (Unie en ABC) 2019 is de notitie ‘Financiën Unie-ABC’ besproken. 

Tijdens deze ledenvergaderingen zijn door de aanwezigen een aantal aandachts- of 

uitgangspunten benoemd:  

 

- Na een fusie zou er een gelijke contributie per lid per jaar voor alle gemeenten 

moeten zijn 

- Een beperkte harmonisatieperiode om tot gelijke contributie te komen 

- Een dekkende meerjarenbegroting 

- In standhouden van kwalitatief goede dienstverlening: seminarium, regio-werk en 

interne ondersteuning 

 

Opmerking: bij de opzet van de begrotingen 2021 wordt uitgegaan van een bestuurlijke fusie 

per 01-01-2021, waarbij er voor de jaren 2021 en 2022 twee rechtspersonen blijven bestaan 

(Unie en ABC) met één bestuur. Het voorstel voor een bestuurlijke fusie ingaande 2021 is in de 

documenten voor de ledenvergaderingen van 18 november 2020 opgenomen.  

 

Inflatiecorrectie 

De inflatie is in de afgelopen jaren gemiddeld 2% geweest. Bij een blijvende inflatie is er 

uitgaande van een gelijkblijvend niveau van dienstverlening op termijn geen sluitende 

begroting meer mogelijk. Het is noodzakelijk de contributie jaarlijks aan te passen aan de 

inflatie. Vooralsnog gaan we daarbij uit van ECB streefinflatiecijfer van 2%. Dit inflatiecijfer is in 

de voorliggende meerjarenbegroting vertaald naar een contributie van € 15,50 in 2023.  

  

Contributie  

Met de contributie dragen gemeenten bij aan de opleiding van voorgangers, het werk in de 

regio’s, zending en gemeentestichting, internationaal werk en de interne ondersteuning. De 

contributie bij de ABC gemeenten groeit met € 1,= per lid per jaar tot € 15,50  in het boekjaar 

2023.  

De ABC gemeenten kennen een gebroken boekjaar (juli -juni) en de Unie kent het kalenderjaar 

als boekjaar. Na de fusie hanteren we het kalenderjaar als boekjaar. Voor het jaar 2021 geldt 

voor de ABC gemeenten € 14,= als contributie. In 2022 is de contributie € 15,= en in 2023 € 

15,50 

 

In de nieuwe meerjarenbegroting 2021-2023 betekent dit voor de contributie het volgende: 

 

Kalenderjaar ABC Unie 

2021 € 13,50 € 30,= 

2022 € 14,50 € 25,= 

2023 € 15,50 € 15,50 
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Meerjarenbegroting 2021-2023  

In deze notitie is voor een tijdvak van 3 jaar (2021-2023) gekozen, om een realistischer beeld (in vergelijking met perspectief over 5 jaar) te 

schetsen:   

 

 
 

Samenvatting geconsolideerde begroting Unie - ABC 2021 - 2023_def.

Unie ABC Totaal Totaal Totaal
Lasten 

Jaar 2021 2021 2021 2022 2023

Seminarium 297.000€      30.000€         327.000€      341.000€      358.000€        

Regiowerk 40.000€         65.200€         105.200€      106.200€      106.700€        

Zending en gem. stichting 43.000€         4.400€           47.400€         42.900€         43.400€          

Ondersteuning 151.500€      52.200€         203.700€      184.700€      169.700€        

Harmonisatie 41.000€         41.000€         27.500€         -€                     

Totaal Lasten 572.500€      151.800€      724.300€      702.300€      677.800€        

Baten 
Jaar 2021 2021 2021 2022 2023

Seminarium 227.000€      227.000€      237.500€      272.500€        

Contributie 285.000€      121.500€      406.500€      370.500€      287.500€        

Overige baten 3.500€           100€              3.600€           3.600€           3.600€            

Zending en gem.stichting pm 14.000€         14.000€         14.000€         14.000€          

Uit fondsen 57.000€         16.200€         73.200€         76.700€         50.200€          

Uit UBS gelden 50.000€          

Totaal Baten 572.500€      151.800€      724.300€      702.300€      677.800€        
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Toelichting begroting 2021 

Hieronder leest u een toelichting op de samenvatting van de begroting 2021- 2023. Tijdens de 

ledenvergaderingen van Unie en ABC najaar 2020 wordt uw goedkeuring gevraagd over de 

begroting 2021. Schriftelijke vragen kunnen vooraf worden gesteld via financiën@baptisten.nl. 

Tevens kan via genoemd mailadres een specificatie per onderdeel worden opgevraagd. 

 

Toelichting begroting 2021 Lasten  

• De verdeling van de kosten voor het seminarium wordt conform afspraak de komende 

jaren gelijk getrokken tussen Unie en ABC gemeenten naar in 2023 € 50.000,= voor de 

Unie-gemeenten en € 50.000,= voor de ABC gemeenten. 

• In de lasten van het Regionaal werken zijn voor de Unie een formatie van 2 x 0,2 fte 

voor regiocoördinatie en voor de ABC 4 regio-coördinatoren met elk een 0,2 fte 

aanstelling per regio. Unie en ABC zijn voornemens met 6 regio’s te gaan werken. 

• In Gemeentestichting en zending / Internationaal zijn de kosten ondergebracht van de 

0,4 fte voor pionieren. Voor deze kosten wordt een bestemmingsreserve gevormd voor 

een periode van 5 jaar. Na 5 jaar kan opnieuw beoordeeld worden of continuering 

gewenst is en hoe dat betaald gaat worden. De omvang van die bestemmingsreserve 

moet dan zijn de salariskosten voor 5 jaar voor 0,4 fte à € 75.000 per fte = € 150.000 + 

reiskosten = € 160.000. 

• In de Interne ondersteuning is de volgende formatie opgenomen: 0,2 fte communicatie, 

0,2 fte financiële administratie en 0,6 fte Algemeen Secretaris.  

• Bij interne ondersteuning zijn de kosten voor bestuur, bureaukosten, contributies voor 

de internationale families opgenomen. 

• Bij het onderdeel ‘Harmonisatie’ zijn die kosten van de Unie ondergebracht die in de 

komende jaren afgebouwd zullen gaan worden. Hieronder valt ook coördinatie van het 

jeugdwerk.  

 

Toelichting begroting 2021 baten 

• Seminarium baten betreffende de gelden vanuit de Vrije Universiteit (€ 105,000,=), 

collegegelden, opbrengst kennis delen met gemeenten en vergoedingen vanuit CHE 

en Windesheim. 

• De overige baten betreffen voornamelijk rente-inkomsten 

• Uit fondsen: 

o Unie: kosten coördinatoren jeugdwerk (uit Strubbenfonds) en pionieren (uit reserve 

gemeentestichting) 

o ABC: begrotingstekort 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:financiën@baptisten.nl


32 

 

UPDATE REGIOWERK 
 

 

 

➢ Bekijk hier een filmpje waarin coördinator 

Gerard van der Schee een inleiding geeft op 

deze update van het Regiowerk.  

 

In deze notitie informeren wij u over de ontwikkelingen binnen het regiowerk. Na een 

verkenning van regiowerk in de afgelopen jaren vormen wij sinds 1 januari 2019 één 

gezamenlijk team voor ondersteuning van Unie- en ABC-gemeenten in de regio. In mei 2019 

heeft het team een retraite gehad, waarin de vraag centraal stond: ‘Vanuit welke visie en op 

welke manier willen wij invulling geven aan het regiowerk?’ In de verschillen paragrafen melden 

wij de stand van zaken op dit moment anno 2020. 

 

Visie - twee speerpunten 

 

1. Ondersteunen leiding lokale gemeente 

Het landelijk kerkgenootschap wil de voorgangers en raad van de plaatselijke gemeente 

versterken zodat zij zich wijs en krachtig inzetten voor een gezonde en gezonden gemeente. 

De inzet van de regiocoördinatoren (RC’s)  richt zich dus met name op leidinggevenden, vanuit 

de vraag: wat hebben zij nodig, urgent en latent? Dat betekent inzet voor urgente vragen die 

bij de RC terecht komen, en nadenken over latente maar belangrijke items die henzelf en de 

gemeente opbouwt. Praktisch betekent de urgente vraag: intervisie voor voorgangers regelen 

of leiden, bezoeken van raadsmeetings, gemeentevergaderingen en in deze tijd veel 

telefonisch en video-contact en mailverkeer. En dat allemaal in  8 uur per weel voor ca. 20 

gemeenten. 

 

Vanuit de latente vraag is in 2019 een eerste opzet van een digitale toerusting voor oudsten 

besproken, ontwikkeld en uitgetest samen met oudsten uit in totaal een 20-tal gemeenten. De 

evaluatie leverde waardevolle input op om een definitieve versie te maken.  

Het bouwteam bestaat uit Gerard van der Schee (projectleider), Ingrid de Vries (technisch-

administratieve ondersteuning) en Geertje Plug (tijdelijke projectbijdrage). Ook Oeds Blok, 

Ronald van den Over en RC’s geven input en feedback. 

 

Op de regiobijeenkomsten in september en oktober is de dit Leerplatform toegelicht en de 

reactie was positief, vooral af te meten aan de vraag van velen wanneer het beschikbaar komt. 

Begin november 2020 komen de basismodules beschikbaar en in de maanden daarna de 

taakmodules. 

 

Het Leerplatform zal regelmatig geüpdatet en uitgebreid worden, mede door opmerkingen 

van deelnemende oudsten en praktijksituaties uit de gemeenten. 

 

2. Wederkerige gunnende verbindingen 

Als netwerk van gemeenten hopen we dat gemeenten op wederkerige gunnende manier met 

elkaar verbonden leren zijn om elkaar te helpen. Gemeenten ontdekken wat Gods missie is op 

https://youtu.be/dsbhu26cpVM
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hun eigen plek en hebben met die wijsheid en ervaring veel om uit te delen aan andere 

gemeenten, Dat komt er niet standaard van. Het onderling contact start eerder vanuit een 

hulpvraag dan vanuit een delen van goede lessen.  

 

Dat wederkerige en gunnende willen we bevorderen. Daarbij is het goed om aan te sluiten bij 

de werkelijkheid van gemeenten en de regio’s te verkleinen, in omvang liefst 7-10 gemeenten 

in een niet al te groot gebeid en met een soortgelijke cultuur. 

 

Coördinatoren ondersteunen dit door te luisteren, te spiegelen, te bemoedigen en gemeenten 

met specifieke vragen te verbinden met andere gemeenten (of het landelijk werk), maar het 

moet niet afhankelijk van hun inzet zijn. Deze wederkerige en gunnende cultuur moet groeien 

vanuit het hart en door de raad en voorgangers. 

 

Omdat agenda’s van raden en van raadsleden privé snel vol zitten, is het wenselijk en essentieel 

er per gemeente een netwerk-oudste of verbindingspersoon is die in de regio uitdeelt en scant. 

Deze persoon heeft dus als speciaal aandachtsgebied de contacten in de regio, met de 

coördinator en met de landelijke organisatie heeft (ALV en benutten van nieuwsberichten). Zij 

brengen beweging in de uitwisseling van sterke punten per gemeente. Als bijvoorbeeld een 

gemeente een boeiende thema-avond houdt kan hij buurgemeenten welkom heten, als ze 

goede geluidstechnici heeft, kunnen zij een andere gemeente helpen die op dat gebied hulp 

willen. Ook kan een hoofd kinderwerk uit de ene gemeente eens meedenken elders en daar 

vertellen over eigen leerpunten. En hij bevordert dat eens per jaar een aantal kinderwerkers op 

een zondag elders gaan kijken, terwijl de huisgemeente bidt voor dat bezoek en dus blij kan 

zijn met het feit dat er kinderen die zondag in de dienst zijn. 

 

Elke regiocoördinator zal twee à drie regio's ondersteunen, in samenwerking met een van de 

netwerkoudsten uit betreffende regio. De regio-indeling is te vinden op de website. 

 

3. Pionieren in de regio 

Het is bemoedigend en inspirerend om waar te nemen dat in vrijwel alle regio’s pionierende 

initiatieven ontstaan. Deze initiatieven zijn vooral lokaal en gaan in sommige situaties over 

kerkmuren heen (bijvoorbeeld Ede, KenHem). Andere initiatieven zijn gevormd en worden 

ondersteund door een netwerk van gemeenten (bijvoorbeeld in Rijnmond – betrokken 

gemeenten: Dordrecht, Maassluis, Rotterdam, Spijkenisse, Pernis en Zoetermeer). Deze 

gemeenten zijn met elkaar in contact gekomen vanwege een concreet initiatief van missie: 

gemeentestichting en pionieren in het Oude Noorden van Rotterdam. De onderlinge relaties 

zijn gegroeid, de gemeenten ondersteunen elkaar concreet bij bepaalde taken en de raden 

komen met een bepaalde regelmaat bij elkaar om samen te leren en visie te ontwikkelen, onder 

andere met de coördinator gemeentestichting en pionieren van de Unie. 

 

We zien daarnaast dat met name in krimpsituaties contact gezocht wordt met de coördinator 

gemeentestichting/pionieren of de regiocoördinator om vorm te geven aan een ‘gemengde 

economie’ van een bestaande gemeente en openheid voor pionieren (ABC Delft, Den Haag, 

Haarlem, Zutphen, Alkmaar ). Ook bij stabiele en groeiende gemeenten vindt samenwerking 

plaats tussen regiocoördinator en coördinator gemeentestichting/pionieren (Hengelo, ABC 

Wierden) en bij bestaande of nieuwe pioniersplekken (Breda). 

 

https://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/regio-s
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Afgelopen jaren zijn er diverse momenten van inspiratie geweest, denk aan de Missie.Nu-

dagen en pioniersreizen naar Engeland (2017) en binnen Nederland (2018), waarbij 

voorgangers en pioniers konden leren van plaatselijke pioniersinitiatieven. In 2021 hopen we 

weer een dergelijke pioniersreis te faciliteren. 

 

4. Jeugdwerk 

Naast een specialist rond pionieren, in de persoon van Oeds Blok, heeft het regiowerk ook een 

specialist op het gebied van (kinder- en) jeugdwerk. Ronald van den Oever spreekt graag met 

voorgangers, raden en jeugdwerkers over beleid en praktische kanten van het jongste segment 

in de gemeenten. Daarbij werkt hij vaak samen met LEF van de Navigators. Ook het 

intergenerationeel gemeente zijn is een onderwerp naar zijn hart. We vinden het belangrijk dat 

we lokale gemeenten kunnen ondersteunen zodat ze een plek zij waar kinderen en jeugd Jezus 

leren kennen en leren volgen. 

 

Naam en team 

Het team heet RegioTeamNL. Daarmee benadrukken we de regio’s én het landelijke. De 

werkers in het team noemen we coördinatoren. RegioTeamNL bestaat uit: 

• Albrecht Boerrigter, coördinator RegioTeamNL, werkgebied Midden en Oost 

• Gerard van der Schee, coördinator werkgebied Noord- en Zuid-Holland 

• Jonathan Schouten, coördinator werkgebied Zuid 

• Peter Koobs, coördinator werkgebied Groningen en Drenthe 

• Wouter Bandstra, coördinator werkgebied Friesland 

• Oeds Blok, coördinator pionieren 

• Ronald van den Oever, coördinator jeugdwerk 

 

 

UPDATE SEMINARIUM 
Graag brengen we u via deze update op de hoogte van enkele ontwikkelingen binnen het 

Baptisten Seminarium.  

 

 

 

➢ Bekijk hier een filmpje waarin conrector 

Marijn Vlasblom een inleiding geeft op 

deze update van het Baptisten 

Seminarium. 

 

Sinds het vertrek van Teun van der Leer als rector zijn Albrecht Boerrigter, Hans Riphagen en 

Marijn Vlasblom actief binnen een interim-rectoraat dat afgelopen zomer is geëvalueerd met 

het team en de opleidingsraad. Hieruit concluderen we dat we deze constructie gedurende het 

studiejaar 2020-2021 nog blijven hanteren en daarbij vanaf medio mei strategisch inzetten op 

de werving van één rector die het Seminarium naar het kerkgenootschap en daarbuiten gezicht 

geeft. 

 

Afgelopen jaar hebben we als team ook veelvuldig nagedacht over onze positionering binnen 

de bredere evangelische delta. Dat proces werd ingegeven door een gedeeltelijke verschuiving 

https://youtu.be/EtidYPaatvI
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van de studentenpopulatie van ‘baptist’ naar ‘baptistisch’ en aanverwante kerkvisies. Daarnaast 

hebben we rondom een (digitale) retraite in maart een aantal cruciale keuzes gemaakt voor de 

komende drie jaar, die we hebben opgetekend in een missieplan voor het Seminarium. Hierin 

hebben we onze identiteit, strategie en verschillende aandachtpunten en doelen geformuleerd 

waar we als Seminarium de komende jaren het accent op willen leggen. Deze werden gelukkig 

met herkenning en enthousiasme ontvangen door onze werkveldcommissie, opleidingsraad 

en de commissie van eenheid. Hoewel het hele document op aanvraag beschikbaar is, lichten 

we hieronder graag enkele zaken voor u uit: 

• Als Seminarium zien we lokale kerken als belangrijke bronnen voor geloof en 

onderzoek naar geloof. Ons geloof komt niet van beneden, maar is geworteld in 

praktijken uit het alledaagse leven. We proberen aan het Seminarium bij studenten te 

werken aan onderzoeks-zin, die hen blijvend nieuwsgierig maakt naar die praktijken. 

Dat krijgt momenteel concreet gestalte in een onderzoek dat studenten van het vak 

Doing Theology in samenwerking met regiocoördinatoren uitvoeren naar de impact 

van het coronavirus en de lockdown-maatregelen in kerken.  

• Daarnaast participeren we in een onderzoek naar evangelische protestanten in 

samenwerking met de VU, Radboud universiteit, Missie Nederland en de Evangelische 

Omroep. Diverse baptistengemeenten hebben hier hun medewerking al in toegezegd. 

• Vanaf 2021 gaat u horen van het project ‘Lezende kerk’, waarbij we als Seminarium de 

relatie met en tussen kerken van Unie en ABC willen versterken rondom het samen 

lezen van de Bijbel. We zien in onze gezamenlijke tradities de verbinding met Gods 

Woord als cruciaal en constateren een veelkleurige diversiteit in gesprekken rondom 

dit thema. In samenwerking met verschillende gemeenten gaan we werken aan een 

(digitale) gereedschapskist waarin we gemeente praktische handvatten aanreiken over 

het lezen van de Bijbel als gezamenlijk proces.  

Naast deze nieuwe ontwikkelingen blijven we uiteraard voorgangers en leiders opleiden voor 

Unie- en ABC-gemeenten via onze minor missionair leiderschap en diverse andere 

samenwerkingsverbanden op hbo- en wo-niveau. We zien uit naar de bewegingen van God in 

deze tijd door studenten, samenwerking en onderzoek en zullen niet schromen onze 

ontdekkingen met u te blijven delen. 

 

Team 

Het team bestaat uit:  

• Jan-Martijn Abrahamse, docent en vertegenwoordiger van het COTA 

• Henk Bakker, professor McClendonchair 

• Albrecht Boerrigter, interim-rector 

• Daniël Drost, docent en onderzoeker 

• Wout Huizing, docent en supervisor 

• Ingeborg Janssen, docent 

• Teun van der Leer, docent en onderzoeker 

• Hans Riphagen, conrector academische zaken 

• Marijn Vlasblom, conrector studentenzaken en hbo-routes oid 
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