Rapport
deputaten
administratieve ondersteuning

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Ede 2014

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.
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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.

1 Verslag werkzaamheden
Deputaten kregen van de generale synode van Harderwijk 2011-2012 de volgende
opdrachten (zie Bijlage 1 voor de tekst van de besluitvorming)
1.

toe te zien op de voortgang van de uitvoering van de door de generale synode genomen
besluiten. Zij overleggen daartoe tenminste jaarlijks met de verschillende
deputaatschappen. 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 AO 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;

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.
Voor de verschillende deputaatschappen zijn binnen DAO contactpersonen aangewezen, die
periodiek overleg voerden, o.a. over de voortgangsverslagen.
Van bemiddeling tussen deputaatschappen is geen sprake geweest.
2.

het voorbereiden en ondersteunen van de generale synode;

De synode van Harderwijk wees de kerken in Ede aan als samenroepende kerk voorde
volgende synode. De kerken van Ede-Noord en Ede-Zuid hebben daartoe gezamenlijk een
commissie ter voorbereiding van de synode gevormd die met enthousiasme en voortvarend
te werk is gegaan. Met deze commissie is regelmatig overleg gevoerd. Bij dit overleg is ook de
quaestor (F&B) betrokken.
De kerk van Ede-Zuid treedt op als samenroepende kerk.
Voorgaande synodes werden als volgt opgestart: op vrijdagmiddag kwamen de
afgevaardigden bijeen om informatie te krijgen over technische aspecten van het
synodewerk; aansluitend was dan ’s avonds de bidstond en werd de volgende dag het
moderamen gekozen. Tijdens de zittingen werd ruimte gemaakt voor geestelijke bezinning
en onderlinge kennismaking.
Het lijkt ons beter om die bezinning en kennismaking wat eerder te doen; dat biedt ook steun
aan de synodeleden om de juiste man op de juiste plaats te krijgen in het moderamen en in
diverse commissies.
Met deputaten F&B en BBK, is regelmatig overleg gevoerd ter voorbereiding van de synode.
In overleg met de deputaten BBK is besloten om twee synodedagen te wijden aan het contact
met de buitenlandse afgevaardigden. Het karakter van dit contact is daarbij als volgt
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omschreven: De synode heeft een formeel contact met de buitenlandse afgevaardigden; de
inhoudelijke en persoonlijke contacten zijn toevertrouwd aan BBK. Het is niet de bedoeling
dat de buitenlandse afgevaardigden tijdens de synode hun persoonlijke mening geven over
de ontwikkelingen in onze kerken; 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.
3.

voor de administratieve ondersteuning van de generale synode een griffie in te richten.
Tenminste 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 heeft deze griffie haar bestaansrecht bewezen,
zowel in de ondersteuning van de synodeleden als van het moderamen. De opzet van de
rapporten werd gestroomlijnd door aan deputaten een format aan te bieden. Daarnaast is
ook een format voor de opzet van de besluiten ontwikkeld en in praktijk gebracht.
4.

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;

Gezocht is naar mogelijkheden om de communicatie vanuit de GKv op een meer eenduidige
wijze vorm te geven. Het bleek echter niet mogelijk om in een visiedocument de visie van de
GKv op allerlei (ethische) vragen vast te leggen. Geconstateerd is dat de eerste
verantwoordelijkheid voor het uitdragen van standpunten in de periode tussen de
verschillende generale synodes niet bij DAO ligt, maar bij het deputaatschap dat de
betreffende materie behandelt (bijv. kerkelijke eenheid).
DAO is bereid om in samenwerking met de communicatieadviseur de verschillende
deputaatschappen te adviseren over en te faciliteren bij hun wijze van communiceren.
Voorafgaande aan en na de synode van Harderwijk is een folder gemaakt met een
samenvatting van de te behandelen onderwerpen en de genomen besluiten.
Samen met deputaten F&B is een folder ontwikkeld (Afkortingen die moeten) waarin een
relatie is gelegd tussen de vele activiteiten binnen de kerken en de daarvoor door de synode
beschikbaar gestelde budgetten.
Deze folders zijn op papier verspreid onder alle kerken, Van enkele kerken ontvingen we de
opmerking dat “papier niet meer van deze tijd is”. Daarnaast bereikten ons ook meerdere
positieve reacties op de toegankelijke inhoud van de folders. Wij zijn van mening dat een
uitgave op papier beter aan het doel, namelijk informatieverstrekking en bewustwording,
tegemoet komt dan een digitale versie. Dit laat onverlet dat wij de komende periode wel
aandacht willen geven hoe van nieuwe media, zoals facebook, twitter etc., gebruik gemaakt
kan worden voor de informatievoorziening naar de kerken en kerkleden.
Onder verantwoordelijkheid van DAO verscheen regelmatig de GKv-Nieuwsbrief, een digitaal
verspreid informatieblad over activiteiten op het brede kerkelijke erf. Deze Nieuwsbrief
wordt aan ruim 5400 adressen verzonden.
Tijdens de synode van Harderwijk is door De Luisterpost na afloop van elke vergaderweek
een interview met een lid van het moderamen opgenomen en op de website gezet. Hoewel de
eerste uitzendingen beter zijn bekeken dan latere, kan toch gesteld worden dat deze vorm
van directe communicatie door velen is gewaardeerd. De synodejournaals zijn tussen de 500
en 800 keer bekeken, met een uitschieter naar 1200 (bidstond). Tijdens de synode van Ede
denken we op dezelfde wijze het werk van de synode onder de aandacht te brengen.
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5.

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;

De structuur achter de website is herzien, waardoor de toegankelijkheid van de website is
verbeterd door een betere ordening van de inhoud. Tevens zijn banners geplaatst op de
website die verwijzen naar websites voor zoekers: 'vragenovergeloof.nl',
'gelovenindekerk.nl' en 'geloofengevoel.nl'. Deze websites zijn ontwikkeld en worden
onderhouden door een samenwerkingsverband van IZB, CGK en Centrum Dienstverlening
GKv.
Het forum dat op de website gkv.nl lange tijd heeft bestaan, is beëindigd omdat enerzijds het
gebruik minimaal was en anderzijds noodzakelijke technische aanpassingen een zodanige
kostenverhoging zouden opleveren dat continueren niet verantwoord werd geacht. De op
het forum gevoerde discussies zijn bewaard gebleven en zijn via de site nog steeds
toegankelijk.
Het is wenselijk om de website in de komende periode grondig te herzien.
Bij de behandeling van het rapport van deputaten GSP besloot de synode van Harderwijk
DAO de volgende opdracht te geven:
Besluit 4:
a. deputaten administratieve ondersteuning opdracht te geven wegen te zoeken om de
jongeren binnen de kerken te betrekken bij het werk van de synode en daarbij
gebruik te maken van de suggesties van deputaten generaal synodale publicaties in
hun rapport;
b. dit te doen in nauwe samenwerking met de communicatieadviseur in dienst van de
kerken;
c. hiervoor een budget toe te kennen van € 1.500,--.
Helaas is de uitvoering van deze opdracht nog niet afgerond. Het idee was in eerste instantie
om materiaal te ontwikkelen ten behoeve van het onderwijs. Uit contacten met het onderwijs
is gebleken dat scholen vaak overladen worden met lesprogramma's die niet direct
aansluiten op het curriculum van de school.
Het idee is nu om, onder meer t.b.v. de catechese, een kort (digitaal) lesprogramma te maken
met daarbij suggesties voor passende werkvormen. Dit zal breder inzetbaar zijn dan alleen
voor de doelgroep “jongeren”.
6.

zorg te dragen voor (alle aspecten van) de noodzakelijke en wenselijke uitgaven van
generaal-synodale publicaties en te waken voor inbreuk op auteurs- en gebruiksrechten
van de kerken.

Behoudens enkele aanvragen om schriftelijke toestemming voor het gebruik van teksten
voor diverse doeleinden, waren er geen nieuwe ontwikkelingen omtrent auteurs- en
gebruiksrechten betreffende het Liedboek en het Gereformeerd Kerkboek.
De technische ontwikkelingen rond de uitgaven van het Liedboek en het Gereformeerd
Kerkboek worden door DAO gevolgd, zoals de ontwikkeling van elektronische uitgaven voor
gebruik o.a. in de erediensten. Indien door de besluitvorming de samenstelling van ons
Kerkboek wijzigt zullen er waarschijnlijk nieuwe contracten met de rechthebbenden moeten
worden afgesloten.

2 Facilitaire Omgeving
In het rapport aan Harderwijk stelden we voor om onderzoek te doen naar de voor- en
nadelen van een vaste facilitaire omgeving voor de generale synode. Dat kan bijvoorbeeld in
een centraal gelegen plaatselijke kerk dan wel in een conferentieoord. De gewoonte om
steeds met een andere samenroepende kerk te werken en deze ook een rol te geven bij de
voorbereiding van de synode, is namelijk een niet efficiënte methode gebleken. Tal van zaken
moeten steeds opnieuw worden opgezet en ontwikkeld.
De synode formuleerde het volgende besluit:
Besluit 4:
deputaten administratieve ondersteuning op te dragen onderzoek te doen, in samenwerking
met deputaten F&B, naar de voor- en nadelen van het kiezen van een vaste facilitaire omgeving
voor de generale synode, en daarover te rapporteren aan de volgende synode.
Onderzoek
Op verzoek van DAO hebben de broeders E. P. Oostdijk (Ede) en S.W.P. Verkade
(Vlaardingen) voorbereidend werk ter besluitvorming in DAO gedaan. Na onderzoek blijkt
dat vergaderen in een congrescentrum goedkoper is dan op de gebruikelijke wijze. Daarbij
zijn er twee opties. Gedurende dertien weken twee dagen vergaderen of gedurende acht
weken drie dagen. Bij drie dagen vergaderen kan de extra dag langer vergaderd worden,
zodat er bij een gelijkblijvend aantal vergaderuren toch in totaal twee dagen minder
vergaderd wordt.
In de begroting van DAO voor de GS 2014, die op de traditionele wijze gehouden zal worden,
wordt uitgegaan van een kostenplaatje van € 168.000,--. Als er vergaderd wordt in een
congrescentrum wordt dit bij twee vergaderdagen per week € 151.000,-- en bij drie
vergaderdagen per week € 145.000,--. Hierbij valt op dat het vergaderen in een
congrescentrum goedkoper (of net iets duurder) is dan bij een plaatselijke kerk. Het grote
voordeel zit in de besparing op reiskosten (bij drie vergaderdagen per week) en de niet meer
noodzakelijke aanpassingen aan het kerkgebouw en de voorzieningen voor
vergaderfaciliteiten (kopieerapparatuur, presentatievoorzieningen) die in een
congrescentrum standaard aanwezig zijn.
Kijkend naar de voor- en nadelen, ziet het er als volgt uit.
Voordelen
Efficiënte manier van vergaderen; in de wandelgangen is ’s avonds volop gelegenheid voor
overleg; op vragen uit de vergadering kunnen deputaten ’s avonds antwoorden opstellen
waardoor de volgende morgen met het zelfde onderwerp kan worden doorgegaan (het is dan
niet nodig dat men zich opnieuw in de materie moet inlezen), minder reiskosten. De
samenroepende kerk hoeft niet alles weer opnieuw op te zetten en te ontwikkelen en de
generale synode vormt geen storende factor in het plaatselijke kerkelijke leven. Wel kan op
deze manier, ook al wordt er centraal vergaderd, toch elke kerk in aanmerking komen om de
synode samen te roepen (geldt specifiek de bidstond) en niet alleen de kerken in het midden
van het land.
Nadelen
Kerkleden van de samenroepende kerk kunnen niet gemakkelijk een vergadering bijwonen.
In Harderwijk werd daar overigens sporadisch gebruik van gemaakt.
Advies
De generale synode wordt door de kerken samengeroepen. Het is een goede zaak dat dit ook
door de kerkleden gedragen wordt. Het komt het meeleven en de aandacht voor de generale
synode ten goede wanneer deze roulerend door een samenroepende kerk wordt geopend.
Het vergaderen in een congrescentrum komt de effectiviteit ten goede. Het is daarbij
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belangrijk dat er een goede samenwerking en luisterhouding is tussen de afgevaardigden
ontstaat. Dit wordt bevorderd als er buitenom de vergadering ook mogelijkheid is voor
contact. DAO is van mening dat een vergadering van drie dagen in de week de beste invulling
geeft.

3 Nieuwe opdracht
Er is geen aanleiding om met wijziging of aanvulling van onze opdracht te komen.
Slechts stellen we aanvullend een besluit voor met het oog op de totstandkoming van het
nieuwe Kerkboek en het gebruik van het Liedboek. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe
besluitvorming in dezen binnen de kerken zal verlopen.
We leggen de synode in dit stadium nog geen aangepaste Huishoudelijke Regeling voor. Die
bieden we wellicht gedurende de synode aan, wanneer voldoende zicht is op de (nieuwe)
generale regelingen, zoals die worden geformuleerd in samenhang met de besluitvorming
rond de herziene kerkorde.

4 Budget
De meerjarenbegroting DAO 2012-2014 was in feite een begroting die was samengesteld uit
de begrotingen van GSP en DAO. Op dat moment was niet voldoende zicht op de kosten die
gemaakt moesten worden voor de werkterreinen van GSP en DAO. Inmiddels is de situatie
verbeterd. Daardoor was het mogelijk de verschillende begrotingsposten scherper te
omschrijven, zodat duidelijker is waar het geld aan uitgegeven wordt. Naar aanleiding van de
resultaten over 2012 kon de begroting over 2013 en 2014 naar beneden bijgesteld. Tevens
kon de pro memorie post voor de synode worden bijgesteld van € 60.000,-- per jaar naar
€ 56.000,-- per jaar.

5 Samenstelling deputaatschap
De GS Harderwijk 2011 benoemde in het deputaatschap AO de volgende personen:
H. Gort
J.W. van der Jagt
P. Jonkman
J.A. Knepper
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.
Tijdens de synode van Ede zullen P. Jonkman, A.H. Stoit, L. Postma-Douma en P.P. Buit-Te
Rietstap de griffie vormen.
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Bijlagen
1 Besluitvorming DAO 2011 (Acta artikel 97)
Besluit 1:
deputaten administratieve ondersteuning decharge te verlenen.
Besluit 2:
opnieuw deputaten administratieve ondersteuning te benoemen.
Besluit 3:
deputaten administratieve ondersteuning (DAO) de opdrachten te geven zoals opgenomen in
bijlage 1 van de Huishoudelijke Regeling (Bijlage 9.1).
Besluit 4:
deputaten administratieve ondersteuning op te dragen onderzoek te doen, in samenwerking
met deputaten F&B, naar de voor- en nadelen van het kiezen van een vaste facilitaire
omgeving voor de generale synode, en daarover te rapporteren aan de volgende synode.
Besluit 5:
deputaten administratieve ondersteuning gedurende de periode 2012-2014 een budget toe
te kennen van € 243.500,--1.

2 Besluitvorming GSP 2011 (Acta artikel 96)
Besluit 4:
a.
deputaten administratieve ondersteuning opdracht te geven wegen te zoeken om de
ongeren binnen de kerken te betrekken bij het werk van de synode en daarbij gebruik
te maken van de suggesties van deputaten generaal synodale publicaties in hun
rapport;
b.
dit te doen in nauwe samenwerking met de communicatieadviseur in dienst van de
kerken;
c.
hiervoor een budget toe te kennen van € 1.500,--.
Gronden:
1.
jongeren zijn het kapitaal en de toekomst van de kerk. Betrokkenheid en serieus
genomen worden is voor deze groep erg belangrijk. Daarom is het goed hen op een
hun aansprekende manier te betrekken bij de manier waarop de kerk is
georganiseerd en dan vooral bij de manier waarop een generale synode werkt;
2.
er is een aantal mogelijkheden om de jongeren te bereiken (school, catechisatie,
vereniging); de communicatieadviseur heeft hiervoor een aantal suggesties gedaan
die het uitwerken waard zijn.

1Hier

komen nog synodekosten bij van € 180.000,--.
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3 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:
1.
toe te zien op de voortgang van de uitvoering van de door de generale synode
genomen besluiten. Zij overleggen daartoe tenminste jaarlijks met de verschillende
deputaatschappen. 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 AO 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;
2.
het voorbereiden en ondersteunen van de generale synode;
3.
voor de administratieve ondersteuning van de generale synode een griffie in te
richten. Tenminste 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;
4.
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;
5.
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;
6.
zorg te dragen voor alle aspecten van de noodzakelijke en wenselijke uitgaven van
generaal-synodale publicaties en te waken voor inbreuk door derden op auteurs- en
gebruiksrechten van deze uitgaven.
7.
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 4:
deputaten administratieve ondersteuning gedurende de periode 2015-2017 een budget toe
te kennen van in totaal € 187.950,-- voor het eigen werk en € 168.000,-- voor de synode.
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4 Rooster van aftreden
H. Gort
J.W. v.d. Jagt
P. Jonkman
J. Knepper
A. Stoit
W.F. Wisselink

2020
2014
2017
2020
2020
2017

5 Voortgangsverslagen
De voortgangsverslagen over de jaren 2011 en 2012 zijn te vinden via de website
http://www.gkv.nl/styleit/11352/

6 Begroting 2015-2017
(bedragen in euro’s)
omschrijving
Personeelskosten secretariaat DAO

2015

2016

2017

13.000

13.000

13.000

Personeelskosten communicatie

7.600

7.600

7.600

Kosten vrijwilligers LPB

1.500

1.500

1.500

Kosten administratie Centrum-G en LPB

8.000

8.000

8.000

17.500

17.500

17.500

650

650

650

2.600

2.600

2.600

300

300

300

1.200

1.200

1.200

500

500

500

Internetkosten

13.300

13.300

13.300

Publicaties rond de synode

12.000

12.000

3.000

Synodekosten pro memorie

56.000

56.000

56.000

subtotalen

134.150

134.150

125.150

Internetkosten ontvangsten van kerken en organisaties

-12.500

-12.500

-12.500

eindtotalen

121.650

121.650

112.650

Kosten management LPB
Vergaderkosten DAO
Huur kantoorruimte Gbouw (communicatie)
Kantoorkosten en diversen
Reiskosten DAO
Reiskosten communicatie

