Rapport
deputaten
administratieve ondersteuning

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Meppel 2017
Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in
Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met het
deputaatschap administratieve ondersteuning via: dao@gkv.nl.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij de
wet gesteld.

2

Inhoudsopgave

Inleiding

3

1

Verslag van de werkzaamheden

3

2

Facilitaire omgeving

6

3

Organisatie synodewerk

6

4

Nieuwe opdracht

7

5

Budget

7

6

Samenstelling deputaatschap

7

Bijlagen

8

1

Besluitvorming DAO 2014 (Acta artikel 103)

8

2

Nieuwe opdracht

9

3

Rooster van aftreden

9

4

Voortgangsverslagen

9

5

Begroting 2018 – 2020

10

Inleiding
Deputaten administratieve ondersteuning (DAO) hebben als eerste taak de bewaking van de voortgang
en de gecoördineerde uitvoering van de door de synode aan de deputaatschappen verstrekte
mandaten. Daarnaast zorgen ze voor de voorbereiding van de generale synode en de ondersteuning
van het moderamen bij de agendavorming en –afhandeling. Daartoe is een ambtelijk steunpunt
ingericht, de griffie.
Ook verzorgt DAO de in opdracht van de synode uit te geven publicaties en de verschillende
communicatieactiviteiten.
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Verslag van de werkzaamheden

DAO kreeg van de synode van Ede de volgende opdrachten:
a.

toe te zien op de voortgang van de uitvoering van de door de generale synode genomen besluiten
en op de tijdige rapportage door deputaten. Zij overleggen daartoe ten minste jaarlijks met de
verschillende deputaatschappen.

Onderscheid is gemaakt tussen jaarlijkse voortgangsverslagen van de deputaatschappen en de
beleidsrapportages voor de synode. De voortgangsverslagen bevatten informatie over de uitvoering
van de werkzaamheden van de deputaatschappen en zijn op de gkv-website geplaatst. De
beleidsrapporten bevatten die onderwerpen die directe relevantie hebben voor de besluitvorming op
de synode.
Deze systematiek bleek in de praktijk nog niet helemaal te werken. Tijdens de synode van Ede bleek bij
veel afgevaardigden de inhoud van deze voortgangsverslagen niet bekend. Toch is dit geen aanleiding
geweest om hiervan af te zien. Nadrukkelijker zal de afgevaardigden worden gewezen op het bestaan
van deze verslagen, zodat veel informatieve vragen tijdens de synode voorkomen kunnen worden.
Voor de verschillende deputaatschappen zijn binnen DAO contactpersonen aangewezen, die periodiek
overleg voerden, o.a. over de voortgangsverslagen.
b.

in dat overleg komt ook aan de orde de vraag of en hoe deputaten zich voor de uitvoering van
hun taak hebben verstaan met andere deputaatschappen. Indien DAO signaleren dat andere
deputaten duidelijk buiten hun mandaat gaan, hebben zij het recht die deputaten daarop te
wijzen. Die deputaten moeten in hun rapportage aan de eerstvolgende synode hierover expliciet
rapporteren.
Ook zullen DAO er op toezien dat in de rapportage van deputaten wordt ingegaan op nut en
noodzaak van het werk van deputaten;

Er was geen aanleiding om met deputaten in gesprek te gaan over afwijkingen van het mandaat.
Met enkele instanties (SKW, PC, F&B) is overleg gevoerd over het verzamelen van (kerkelijke)
gegevens en het beheer van die gegevensverzamelingen. Er is coördinatie bij het doen van onderzoek
en het verzamelen van gegevens afgesproken. Met uitgeverij Scholma -uitgever Handboek- zijn
gesprekken gaande over het beheer van de kerkelijke gegevens die daar berusten.
Samen met de deputaatschap kerkelijke lasten is overleg gevoerd over de organisatie van het
synodewerk. Het huidige bestuursmodel met zijn vele deputaatschappen vereist een nadere bezinning.
Een aantal overwegingen speelt daarbij een rol:
andere vraagstructuur vanuit de kerken;
veel taken worden in samenwerking met andere kerkgenootschappen (CGK, NGK) georganiseerd;
afnemend ledental en daardoor vermindering van de financiële mogelijkheden van de generale
organisatie;
In hoofdstuk 3 (Organisatie synodewerk) gaan we hier verder op in.
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c.

het voorbereiden en ondersteunen van de generale synode;

De synode van Ede wees de kerk in Meppel aan als samenroepende kerk voorde volgende synode.
Door de andere vergaderwijze is de rol van de samenroepende kerk gering geworden. Slechts de
organisatie van de bidstond, van de constituerende vergadering en de viering van het heilig avondmaal
tijdens de buitenlandweek zal plaats vinden in Meppel.
Voorafgaande aan de bidstond en de constituerende vergadering zal weer een bijeenkomst van
afgevaardigden worden gehouden, waarbij dezen informatie krijgen over de technische aspecten van
het synodewerk, maar waarbij vooral aandacht wordt gegeven aan onderlinge kennismaking en
geestelijke bezinning. Dat biedt ook steun aan de synodeleden om bij de verkiezing van het
moderamen en de bezetting van de commissies meer weloverwogen keuzes te maken.
Met deputaten F&B en BBK, is regelmatig overleg gevoerd ter voorbereiding van de synode.
In overleg met de deputaten BBK is besloten om drie synodedagen te wijden aan het contact met de
buitenlandse afgevaardigden. Het karakter van dit contact is daarbij als volgt omschreven: De synode
heeft een formeel contact met de buitenlandse afgevaardigden; de inhoudelijke en persoonlijke
contacten zijn toevertrouwd aan BBK. Buitenlandse kerken die zorgen of bedenkingen kenbaar willen
maken, moeten dat doen via een officiële brief aan de synode. Afgesproken is dat BBK dit meldt in de
uitnodigingen die naar de zusterkerken worden gestuurd. Verder zal informatie over de zusterkerken
vooraf ter beschikking zijn en niet meer tijdens de synodevergadering worden gedeeld. Al zal zo nodig
wel over deze informatie met de afgevaardigden kunnen worden gesproken namens de synode door
een daartoe aangewezen synodecommissie. Door deze werkwijze hopen we tijdens de
synodevergaderingen een meer inhoudelijk gesprek met de zusterkerken te krijgen, waarbij vooraf
enkele thema’s zullen worden benoemd die tijdens die dagen in bespreking komen.
d.

voor de administratieve ondersteuning van de generale synode een griffie in te richten. Ten
minste wordt voorzien in capaciteit voor de algemene administratie, de verslaglegging,
inclusief notulen en Acta, de verschillende communicatie-uitingen, inclusief de website.
Deputaten zoeken voor de rechtspositie van aan te stellen medewerkers aansluiting bij de
regelingen die gelden voor de andere medewerkers in dienst van deputaatschappen;

Tijdens de generale synode van Harderwijk en Ede heeft deze griffie haar bestaansrecht bewezen,
zowel in de ondersteuning van de synodeleden als van het moderamen.
e.

het communicatiebeleid uit te voeren en zo nodig verder te ontwikkelen volgens de
uitgangspunten zoals vastgelegd in het door de synode van Zwolle-Zuid vastgestelde
beleidsplan “Aanwijzingen voor de externe communicatie”; daarbij ook andere
deputaatschappen te ondersteunen met betrekking tot de communicatie over hun werk;

Communicatie rondom synode Ede 2014
Rond de generale synode van Ede is door middel van folders informatie gegeven over de belangrijkste
agendapunten en besluiten. Tijdens de synode is door het synodejournaal informatie verstrekt over de
voortgang van het werk van de synode. Nieuw was een film die is gemaakt over een belangrijk thema
dat op de synode aan de orde was namelijk over het onderwerp Man/Vrouw. Deze film is door de
kerken goed ontvangen en veelvuldig vertoond. De documentaire gaf een beeld van voor- en
tegenstanders van vrouwen in het ambt, onderbouwd door hun persoonlijke verhaal. De
synodevoorzitter legde in de film uit hoe het besluitvormingsproces rondom dit onderwerp verloopt
op een synode.
Ook is een korte film gemaakt over het bezoek van de buitenlandse kerken op de synode. Insteek van
de film was om een beeld te krijgen van onze broeders en zusters in het buitenland waar wij als
kerkverband nauwe contacten mee onderhouden. De synodejournaals en films zijn verspreid via de
website en via andere kanalen van social media en werden daar goed bekeken.
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Tussentijdse communicatie
In de periode tussen de verschillende synodes zijn de verschillende deputaatschappen zelf
verantwoordelijk voor hun communicatie. Om de deputaatschappen daarbij te helpen is de
communicatieadviseur beschikbaar. Een aantal deputaatschappen heeft daarvan gebruik gemaakt.
Voor de toekomst willen we de deputaatschappen meer gaan ondersteunen in hun eigen
communicatie. Het is van belang dat zij laten weten met welke zaken ze bezig zijn, zodat er meer
draagvlak binnen de kerken kan ontstaan. Daarom hebben we de deputaatschappen geadviseerd
budget vrij te maken voor communicatie. Zij zouden dit bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor het
maken van een filmpje over het werk dat zij als deputaten voor de kerk doen. Om de deputaatschappen
te helpen bij het maken van een juiste keuze van communicatiemedia en hen te helpen met het bepalen
van hun communicatiestrategie, heeft de communicatieadviseur een plan van aanpak gemaakt.
Communicatie blijft in ontwikkeling
Aangezien communicatie een steeds grotere plek inneemt in onze maatschappij, is het van belang dat
we als kerken ook goed nadenken over onze eigen manier van communiceren. Daarom heeft de
communicatieadviseur een notitie geschreven waarin het perspectief beschreven wordt van waaruit
we als kerken communiceren. De notitie laat zien hoe dit perspectief kan worden ingezet om te komen
tot een goede communicatiestrategie, voorzien van concrete communicatieplannen. Doel van deze
notitie is dat er richting gegeven wordt aan de communicatie van de GKv, zowel naar binnen (GKv) als
naar buiten.
f.

zorg te dragen voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de website www.gkv.nl en
de organisatie daarachter met gebruikmaking van de mogelijkheden van de nieuwe media;

Op de website van de GKv staat een verwijzing naar de websites voor zoekers: 'vragenovergeloof.nl',
'gelovenindekerk.nl' en 'geloofengevoel.nl'. Het onderhoud van deze website werd bekostigd door een
samenwerkingsverband van IZB, CGK en GKv. Destijds was het Centrum Dienstverlening binnen de
GKv hiervoor verantwoordelijk. Bij het overgaan van het Centrum Dienstverlening naar het
Gereformeerd Praktijkcentrum was hier echter geen rekening mee gehouden. Daarbij kwam dat om
hen moverende redenen IZB en CGK zich terugtrokken uit het samenwerkingsverband. Als GKv zijn wij
dus de enige partij die overblijft en dus aanspraak kan maken op de content. Aangezien de inhoud van
de websites nog zeer bruikbaar en van waarde is voor de website van gkv.nl, zijn er plannen gemaakt
om deze inhoud zo om te vormen dat zij past binnen onze website.
Ondertussen zal de website van de GKv steeds kritisch bekeken worden en zo nodig worden aangepast
aan de communicatie-ontwikkelingen van deze tijd.
g.

h.

zorg te dragen voor alle aspecten van de noodzakelijke en wenselijke uitgaven van generaalsynodale publicaties en te waken voor inbreuk door derden op auteurs- en gebruiksrechten van
deze uitgaven;
acht te geven op een correcte behandeling van auteursrechten en opstelling van eventuele
contracten zowel auteursrechtelijk als technisch, afhankelijk van de besluitvorming rond
Liedboek 2013 en eigen Kerkboek.

De uitgave van een nieuw kerkboek heeft DAO veel hoofdbrekens gekost; het is een ingewikkelde en
arbeidsintensieve klus gebleken om van zoveel verschillende schrijvers en componisten de gegevens te
achterhalen. De samenwerking met uitgeverij Royal Jongbloed verliep goed, maar tweemaal hadden
we te maken met een personeelswisseling en in ons deputaatschap met ernstige ziekte. Het was lastig
overzicht te houden, waardoor de afwikkeling van de liedrechten veel langer geduurd heeft dan wij
wenselijk achtten. In dat traject gaf de ISK niet opnieuw toestemming om 48 Psalmen op te nemen.
Deze 48 staan namelijk ook in het Liedboek 2013. We zijn dankbaar dat met name door de inspanning
van deputaten liturgie deze toestemming toch gegeven werd.
De samenwerking met deputaatschap liturgie verliep ook verder goed; voor hen was het een
omvangrijk dossier, waar veel mensen bij betrokken waren. Wij hopen tijdens de synode van 2017 het
kerkboek aan te bieden.
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Facilitaire omgeving

In het rapport aan de synode van Ede deed DAO het voorstel om de komende synode te organiseren in
een conferentieoord, waarbij gedurende de vergaderperiode de afgevaardigden daar ook zouden
verblijven. Naast een kostenvoordeel was het hoofdargument dat deze werkwijze de effectiviteit van
het synodewerk ten goede komt. Het is daarbij namelijk van belang dat een goede samenwerking en
luisterhouding tussen de afgevaardigden ontstaat. Dit wordt bevorderd als er buitenom de vergadering
ook mogelijkheid is voor contact. DAO was van mening dat een vergadering van drie dagen in de week
de beste invulling geeft.
Dit voorstel is in Ede besproken en leidde tot het volgende besluit:
(Besluit 3:)
de voorkeur uit te spreken om de generale synode van 2017 te houden in een congrescentrum,
indien daardoor de totaalkosten (uitgaande van drie vergaderdagen per vergaderweek) op
vergelijkbaar niveau of lager zijn vergeleken met vergaderen in het gebouw van de samenroepende
kerk.
Nader onderzoek leerde dat het vergaderen in een conferentieoord op zich niet goedkoper is dan in de
gebouwen van de samenroepende kerk. Wel leverde de reductie van de reiskosten –vanwege het
intern zijn gedurende de vergaderdagen- een dusdanige besparing op, dat het totaalbeeld goedkoper
werd. Zowel deze conclusie, als het bijkomende voordeel van “de wandelgangen”, was voor DAO de
reden om de komende synode van Meppel te laten vergaderen in Mennorode. Deze locatie bleek ook
tijdens de synode van Ede een goede vergadergelegenheid, waarbij inderdaad het voordeel van de
ontmoeting buiten de vergadering als positief is ervaren.
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Organisatie synodewerk

Opeenvolgende synodes hebben zich bezig gehouden met de structuur van ons kerkverband. Op de
synode van Zwolle-Zuid lagen twee voorstellen. Het meest vergaande voorstel, dat uitging van
kerntaken voor de generale synode, met afstoting van andere aandachtsvelden naar het particulier
initiatief c.q. mindere vergaderingen, haalde het niet. Wel werd besloten een aantal deputaatschappen
samen te voegen in OOG, dat in Ede 2014 is opgegaan in het PC. Consequentie van deze besluitvorming
was dat niet zeer ingrijpend in de organisatiestructuur werd gesneden en dat het onderwerp
evangelisatie (v/h Landelijk Verband van Evangelisatiecommissies c.q. DTEG) minder zichtbaar of
totaal verdwenen is van de synodale agenda.
Daarnaast functioneren VSE en SKW als samenwerkingsverbanden van kerken en vormen zodanig een
parallelle structuur naast die van de GS. ZHT is inmiddels geregionaliseerd en zal in de toekomst niet
meer op de synodeagenda komen.
De werkdruk van de synode en de diversiteit van onderwerpen vraagt veel van de synodeleden. Niet
altijd is voldoende deskundigheid aanwezig om de deputaten verantwoord tegenspel te bieden.
Daarmee komt de besluitvorming vaak niet verder dan een kennisnemen van de rapportages en die te
beoordelen. Zeker zal een synode niet gauw zich buigen over de vraag of het werk van een
deputaatschap nodig is voor de kerken. We zijn al gauw geneigd die vraag positief te beantwoorden,
zodat ons zware bestuursmodel blijft bestaan.
Door krimpend ledental en door afname van de bereidheid om bij te dragen aan doelen waarbij de
directe betrokkenheid afwezig is, legt dit bestuursmodel een zwaar beslag op de financiële middelen.
Dat is een reden om de discussie over het bestuursmodel te voeren. Maar niet alleen de financiën
nopen hiertoe, ook de vraag of deze werkwijze, waarbij alle diverse deputaatschappen ruimte krijgen
binnen de synodeagenda, een efficiënt gebruik van de synodetijd meebrengt.
DAO heeft wel geprobeerd die werkwijze vergadertechnisch te stroomlijnen. Maar heeft niet de vraag
gesteld of bepaalde deputaatschappen binnen ons kerkverband nog recht van bestaan hebben. Daar
komt nog bij dat veel deputaatschappen al samenwerken met partners uit de CGK en/of de NGK. Ook
dat roept de vraag op hoe met dergelijke deputaatschappen om te gaan binnen onze GS.
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Het zware bestuursmodel en de lange duur van onze synodes maakt het vinden van afgevaardigden,
die zich gedurende een lange tijd (ca. een half jaar) voor dit werk kunnen vrijmaken niet eenvoudig.
Dit impliceert vaak dat jongere ouderlingen, met een volledige werkkring en een opgroeiend gezin, niet
voor afvaardiging in aanmerking komen. Wat weer betekent dat de synode niet volledig een
afspiegeling is van ons kerkverband.
Samen met het deputaatschap kerkelijke lasten (DKL) is daarom naar zowel de organisatie van het
kerkverband (primaire insteek beperking van de kerkelijke lasten) als naar de werkwijze ter synode
gekeken. In het rapport van DKL wordt hier verder over gerapporteerd.
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Nieuwe opdracht

Er is geen aanleiding om met een ingrijpende wijziging of aanvulling van onze opdracht te komen. De
verwijzing naar de zorg voor het auteursrechtelijk verzorgen van het nieuwe kerkboek kan met de
verschijning daarvan vervallen. Wel blijft het beheer van de auteursrechten in het algemeen een taak
van ons deputaatschap.
Afhankelijk van de discussie over organisatie en werkwijze ter synode zou een opdracht door de
synode geformuleerd kunnen worden om de kerkelijke organisatie opnieuw vorm te geven. Ook kan
deze discussie mogelijk doorklinken in de huishoudelijke regeling voor de generale synode.
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Budget

Het gevraagde budget voor zowel het deputaatschap als de kosten van de generale synode wijkt niet af
van dat in de voorgaande periode. Wel is rekening gehouden met stijging van kosten in de personele
sfeer. De salariskosten bleken te laag te zijn begroot. Daarnaast heeft de communicatieadviseur meer
uren gekregen. Verder is in de begroting voor de GS 2020 rekening gehouden met een vergoeding voor
de griffier/notulist.
Daartegenover staat een verlaging van de kosten door het vergaderen in een conferentiecentrum en –
vooral- de daarmee samenhangende verlaging van de reiskosten.
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Samenstelling deputaatschap

De GS Ede 2014 benoemde in het deputaatschap AO de volgende personen:
J.W. Boerma, H. Gort, P. Jonkman, J.A. Knepper, J.B. de Rijke, A.H. Stoit, W.F. Wisselink,
L. Postma-Douma (ambtelijk secretaris)
Br. Jonkman werd aangewezen als samenroeper van het deputaatschap. Ds. Wisselink vervult de taak
van penningmeester. Br. Knepper onderhoudt de contacten met de communicatieadviseur, mw. M.
Oosten–De Jong.
Deputaat Wisselink trad aan het begin van de periode terug, in verband met zijn benoeming in het
deputaatschap M/V en ambt.
Deputaat Gort trad aan het eind van de periode terug in verband met ziekte.
Als opvolger van de griffier, P. Jonkman, die tijdens de synode van Meppel aftredend is, is aangezocht
D.F. Ensing. Tot op heden is er nog geen nieuwe kandidaat voor de functie van notulist gevonden.
Tijdens de synode van Meppel zullen P. Jonkman/D.F. Ensing, A.H. Stoit, L. Postma-Douma en P.P. BuitTe Rietstap de griffie vormen.
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Bijlagen
1

Besluitvorming DAO 2014 (Acta artikel 103)

Besluit 4:
deputaten administratieve ondersteuning (DAO) de volgende opdrachten te geven:
a.
toe te zien op de voortgang van de uitvoering van de door de generale synode genomen
besluiten en op de tijdige rapportage door deputaten. Zij overleggen daartoe ten minste jaarlijks
met de verschillende deputaatschappen;
b.
in dat overleg komt ook aan de orde de vraag of en hoe deputaten zich voor de uitvoering van
hun taak hebben verstaan met andere deputaatschappen. Indien DAO signaleren dat andere
deputaten duidelijk buiten hun mandaat gaan, hebben zij het recht die deputaten daarop te
wijzen. Die deputaten moeten in hun rapportage aan de eerstvolgende synode hierover expliciet
rapporteren.
Ook zullen DAO er op toezien dat in de rapportage van deputaten wordt ingegaan op nut en
noodzaak van het werk van deputaten;
c.
het voorbereiden en ondersteunen van de generale synode;
d.
voor de administratieve ondersteuning van de generale synode een griffie in te richten. Ten
minste wordt voorzien in capaciteit voor de algemene administratie, de verslaglegging, inclusief
notulen en Acta, de verschillende communicatie-uitingen, inclusief de website. Deputaten
zoeken voor de rechtspositie van aan te stellen medewerkers aansluiting bij de regelingen die
gelden voor de andere medewerkers in dienst van deputaatschappen;
e.
het communicatiebeleid uit te voeren en zo nodig verder te ontwikkelen volgens de
uitgangspunten zoals vastgelegd in het door de synode van Zwolle-Zuid vastgestelde beleidsplan
“Aanwijzingen voor de externe communicatie”; daarbij ook andere deputaatschappen te
ondersteunen met betrekking tot de communicatie over hun werk;
f.
zorg te dragen voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de website www.gkv.nl en
de organisatie daarachter met gebruikmaking van de mogelijkheden van de nieuwe media;
g.
zorg te dragen voor alle aspecten van de noodzakelijke en wenselijke uitgaven van generaalsynodale publicaties en te waken voor inbreuk door derden op auteurs- en gebruiksrechten van
deze uitgaven;
h.
acht te geven op een correcte behandeling van auteursrechten en opstelling van eventuele
contracten zowel auteursrechtelijk als technisch, afhankelijk van de besluitvorming rond
Liedboek 2013 en eigen Kerkboek.
Besluit 5:
deputaten administratieve ondersteuning gedurende de periode 2015-2017 een budget toe te kennen
van in totaal € 355.950 (€ 187.950 voor DAO en € 168.000 voor de kosten van de generale synode).
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2

Nieuwe opdracht

Materiaal:
rapport deputaten administratieve ondersteuning.
Besluit 1:
deputaten administratieve ondersteuning decharge te verlenen.
Besluit 2:
opnieuw deputaten administratieve ondersteuning te benoemen.
Besluit 3:
deputaten administratieve ondersteuning (DAO) de volgende opdrachten te geven:
a. toe te zien op de voortgang van de uitvoering van de door de generale synode genomen besluiten.
Zij overleggen daartoe ten minste jaarlijks met de verschillende deputaatschappen.
b. In dat overleg komt ook aan de orde de vraag of en hoe deputaten zich voor de uitvoering van hun
taak hebben verstaan met andere deputaatschappen. Indien deputaten administratieve
ondersteuning signaleren dat andere deputaten duidelijk buiten hun mandaat gaan, hebben zij het
recht die deputaten daarop te wijzen. Die deputaten moeten in hun rapportage aan de
eerstvolgende synode hierover expliciet rapporteren;
c. het voorbereiden en ondersteunen van de generale synode;
d. voor de administratieve ondersteuning van de generale synode een griffie in te richten. Ten minste
wordt voorzien in capaciteit voor de algemene administratie, de verslaglegging, inclusief notulen
en Acta, de verschillende communicatie-uitingen, inclusief de website. Deputaten zoeken voor de
rechtspositie van aan te stellen medewerkers aansluiting bij de regelingen die gelden voor de
andere medewerkers in dienst van deputaatschappen;
e. het communicatiebeleid uit te voeren en verder te ontwikkelen en te actualiseren, waarbij de
uitgangspunten zoals vastgelegd in het door de synode van Zwolle-Zuid vastgestelde beleidsplan
“Aanwijzingen voor de externe communicatie” richtinggevend zijn; daarbij ook andere
deputaatschappen te ondersteunen met betrekking tot de communicatie over hun werk;
f. zorg te dragen voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de website www.gkv.nl en de
organisatie daarachter met gebruikmaking van de mogelijkheden van de nieuwe media;
g. zorg te dragen voor alle aspecten van de noodzakelijke en wenselijke uitgaven van generaalsynodale publicaties en te waken voor inbreuk door derden op auteurs- en gebruiksrechten van
deze uitgaven.
Besluit 4:
deputaten administratieve ondersteuning gedurende de periode 2018-2020 een budget toe te kennen
van in totaal € 199.550 voor het eigen werk en € 171.450 voor de synode.

3
J.W. Boerma
P. Jonkman
J.A. Knepper
J.B. de Rijke
A.H. Stoit

4

Rooster van aftreden
2023
2017
2020
2023
2020

Voortgangsverslagen

Het voortgangsverslag 2015 is te vinden via de website:
http://www.gkv.nl/organisatie/generale-synode/jaarrapporten-2014-2017/

9

5

10

Begroting 2018 – 2020

Kostenplaats DAO

begr.2015 werk.'15

begr.2016

begr.2017

1) Salariskosten
2) Reiskosten DAO
3) Vergaderkosten
4) Kantoorkosten

€ 21.100 € 28.751
€
1.200 €
2.844
€
650 €
859
€
300 €
1.481

€ 21.100
€ 1.200
€
650
€
300

€ 21.100 € 31.700 € 32.200 € 16.650
€
1.200 € 2.500 € 2.500 € 1.250
€
650 €
800 €
800 €
400
€
300 €
500 €
500 €
250

5) Kantoor communicatie
6) Publicatiekosten
7) Internetkosten
8) Ondersteuning LPB
9) Internet-retour

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
2.600 € 1.500 € 1.500
€
3.000 € 1.500 €
€ 13.300 € 11.000 € 11.000
€ 27.000 € 29.000 € 29.000
€ -12.500 € -5.500 € -5.500

Subtotaal DAO

€ 65.650 € 69.962

2.600
12.000
13.300
27.000
-12.500

€
1.493
€
1.665
€ 10.746
€ 27.870
€ -5.747

2.600
12.000
13.300
27.000
-12.500

€ 65.650

2018

2019 2020

€
€
€
€
€

1.500
11.000
29.000
-5.500

€ 56.650 € 73.000 € 72.000 € 54.550

Kostenplaats GS
10) Salariskosten
11) Kantoorkosten
12) Publicatiekosten
13) Reiskosten
14) Conferentiecentrum
15) Samenroepende kerk
16) Kantoorapparatuur

€ 25.000
€
2.000
€
€ 43.000
€
€ 96.000
€
2.000

€ 40.950
€
2.000
€ 15.000
€ 24.000
€ 86.000
€
500
€
3.000

Subtotaal GS

€ 168.000

€ 171.450

Kostenplaats DAO
1) Salariskosten

2) Reiskosten
3) Vergaderkosten
4) Kantoorkosten
5) Kantoor communicatie
6) Publicatiekosten
7) Internetkosten
8) Ondersteuning LPB
9) Internet-retour
Kostenplaats GS
10) Salariskosten
11) Kantoorkosten
12) Publicatiekosten
13) Reiskosten
14) Conferentiecentrum
15) Samenroepende kerk
16) Kantoorapparatuur

Het is gebleken dat dit in de huidige begroting te laag geprognotiseerd is. Daarnaast
heeft de communicatiedeskundige meer uren gekregen. Voor de nieuwe
begrotingstermijn mag gelden dat het eerste halfjaar 2020 toegerekend moet
worden aan de GS. Verder is met indexering van het salaris rekening gehouden.
T.o.v. voorgaande begroting verhoogd omdat er meer gedeclareerd wordt. Ook hier
het eerste halfjaar 2020 toegerekend aan de GS.
Marginale verhoging en eerste halfjaar 2020 toegerekend aan de GS.
Eerste halfjaar 2020 toegerekend aan de GS.
Verlaging t.o.v. vorige begroting lijkt verantwoord.
Dit was bedoeld voor GS activiteiten, maar is weinig gebruik van gemaakt.
De techniek schrijdt voort tegen iets lagere kosten
Marginale verhoging.
In rekening gebracht bij andere deputaatschappen. Nieuwe begroting is fors lager.
Begroting 2020 (cijfers zijn niet één op één vergelijkbaar met 2017).
Eerste half jaar secretaris DAO + extra bemensing van het secretariaat. Verder is
rekening gehouden een vergoeding voor de griffier en notulist.
Er wordt gerekend met weinig kopieerwerk en veel digitale verspreiding
In het synodejaar ruimte voor voldoende publiciteit, zoals b.v. het synode journaal.
Is lager dan ten tijde dat er in een kerk vergaderd werd.
Uitgangspunt is het jaar 2017 met een jaarlijkse stijging van +/- 1,5 %.
Voor te maken kosten bij de start van de synode
Huur en of te kopen.

