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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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1 Korte omschrijving/missie van het deputaatschap
Het deputaatschap archief & documentatie is verantwoordelijk voor het archiefbeheer in de
Gereformeerde Kerken (GKv). De feitelijke werkzaamheden in dit verband worden sinds
1993 uitgevoerd door het Archief- en Documentatiecentrum van deze kerken (ADC),
Broederweg 16 te Kampen. Het deputaatschap treedt op als bestuur van het ADC en beheert
ook het pand. Daarnaast treedt het deputaatschap ook op als instandhouder van een in 2002
ingestelde bijzondere leerstoel aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde
Kerken te Kampen (TU). Op het ADC zijn werkzaam een directeur (0,2 fte), verantwoordelijk
voor het ADC als geheel en voor werving van archief en werving en begeleiding van
onderzoek, en een archivaris (0,8 fte), verantwoordelijk voor het beheer van de
archiefcollectie en voor advisering en voorlichting van de kerken op het terrein van
archiefbeheer. De expertise van de deputaten ligt op het terrein van het archiefbeheer,
geschiedenis, financiën en gebouwen.

2 Verslag van werkzaamheden
Het deputaatschap kwam sinds de vorige generale synode vijfmaal bijeen: 11 november
2011, 30 maart 2012, 2 november 2012, 5 april 2013 en 18 oktober 2013. In de
samenstelling van het vaste personeel van het ADC is geen wijziging opgetreden. Sinds 2009
is Anko Riemersma als vrijwilliger werkzaam bij het ADC voor 1 dag per week. Daarnaast
werkt Jelger Kansen sinds 2007 1 dag per week als vrijwilliger op het ADC; sinds 2012 werkt
hij 2 dagen per week op het ADC. Sinds 2012 is Ab van Langevelde als freelance medewerker
voor 0,4 fte werkzaam aan een vierjarig project op het ADC.
Naast de reguliere werkzaamheden vroegen in deze periode de samenwerking met de
Nederlands Gereformeerde Kerken inzake archiefbeheer, de advisering van de kerken inzake
digitaal archiefbeheer, het bijzonder hoogleraarschap en het historisch onderzoek
bijzondere aandacht. In de eerste vergadering van het deputaatschap is het beleidsplan
2011-2014 vastgesteld. (dit beleidsplan wordt separaat naar de GS gezonden)

3 Concrete resultaten en gemaakte beleidskeuzes
In de afgelopen periode zijn op drie terreinen concrete resultaten geboekt en/of
beleidskeuzes gemaakt: samenwerking, digitalisering, bijzonder hoogleraarschap.
De samenwerking met de archiefcommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken
(NGK) kreeg in 2012 concreet gestalte in het opnemen van het periodieke Archiefnieuws van
de NGK in de ADCetera en het toezenden van deze nieuwsbrief naar adressen in NGK-kring.
Het deputaatschap heeft een financiële regeling met de NGK getroffen die wat het
deputaatschap betreft een opmaat is naar volledige en gelijkwaardige samenwerking inzake
het toezicht op, en exploitatie en beheer van het ADC, inclusief de instandhouding van de
bijzondere leerstoel. Met de archiefcommissie van de NGK is een aantal malen overleg
gepleegd over de wijze waarop dit ook door deze commissie gedeelde einddoel bereikt kan
worden. Daarbij spelen verschillen in cultuur en omvang tussen beide kerkgenootschappen
een rol. Aan NGK-zijde is men niet gewend aan veel organisaties op landelijk niveau en
evenmin aan de omvang van de financiële afdracht aan dergelijke instituten die de
vrijgemaakte kring kent. Op dit punt wordt door de archiefcommissie aan een cultuuromslag
gewerkt, mede omdat de commissie het gecombineerde belang van archiefbeheer en
historisch onderzoek op professioneel niveau van hoog belang acht voor de NGK. De
archiefcommissie dient voorstellen tot nauwere samenwerking in bij de Landelijke
Vergadering van de NGK van 2013.
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De samenwerking met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit (HDC) verloopt goed. Regelmatig
worden archiefstukken over en weer tijdelijk uitgeleend of ter bewaring aangeboden en
getracht wordt de activiteiten van beide instituten op regelmatige basis te combineren.
Gezamenlijk zijn in de afgelopen periode het A.C. van Raalte congres in oktober 2011 te
Ommen en de Second European Conference on Neo-Calvinism in augustus 2012 te Parijs
georganiseerd en is voor 2014 de in Rome te houden Third European Conference on NeoCalvinism in voorbereiding. De directeur is als adviseur betrokken bij het Evangelisch
Documentatiecentrum (Evadoc) voor het Belgisch protestantisme, dat inwoont bij Katholiek
Documentatiecentrum te Leuven. Deze ontwikkeling past in het kader van het groeiende
overleg tussen diverse historische centra op het gebied van religieuze tradities in het
Nederlandse taalgebied. Daarnaast is er samenwerking met het A.C. Van Raalte Institute aan
Hope College in Holland, Michigan, in 2011 medeorganisator van het Van Raalte congres.
Op het gebied van digitaal archiefbeheer besloot het deputaatschap niet te berusten in het
besluit van de generale synode zijn advies inzake het gezamenlijk beheer van een digitaal
archief door de kerken terzijde te leggen. Het digitaal archiefbeheer vereist een gezamenlijke
aanpak en kan niet succesvol geschieden door elke kerk afzonderlijk het wiel te laten
uitvinden. De noodzaak tot gezamenlijkheid ligt in de aard van de digitalisering, die
standaardisering en uniformiteit veronderstelt. En de noodzaak ligt tevens in het feit dat
digitaal archiefbeheer een totale herziening van informatiestromen in iedere kerkelijke
gemeente vergt. Waar in de tijd van de papieren archiefvorming de archivaris aan het einde
van het proces de papieren verzamelde, ordende en bewaarde, staat de archivaris nu aan het
begin van het proces. Zijn ordening bepaalt vanaf de creatie of binnenkomst van een digitaal
document de locatie en het verband waarin het geplaatst wordt. Van het (onterechte) imago
van stoffige beheerder van stukken die hun actuele functie hebben verloren, wordt de
archivaris de spil in het informatiebeheer in een plaatselijke kerk. Dit betekent dat andere
vaardigheden en kennis verwacht wordt van een archivaris. Elke plaatselijke kerk wordt
vroeg of laat met dit probleem geconfronteerd en moet het beheer van zijn
informatiestromen herzien. Deze problematiek is voor elke plaatselijke kerk zowel identiek
als te zwaar en het is daarom zeer gewenst dat hier initiatief en sturing op generaal synodaal
niveau plaats vindt.
De voorkeur voor een gezamenlijke oplossing is ingegeven door overwegingen van
kostenbeheer, de uniforme bestuursstructuur van afzonderlijke kerken en vloeit voort uit
het bestaande streven van het ADC om het beheer van het papieren archief door de
afzonderlijke kerken zoveel mogelijk te uniformeren.
Het deputaatschap is van mening dat een algemeen beleid voor de GKv gewenst is, dat het
ADC dit beleid niet kan opleggen aan de kerken, maar dat de kerken in synode bijeen hiertoe
moeten besluiten en dat het ADC niet kan functioneren als de beheerder van digitale
archieven van de gezamenlijke zelfstandige kerkelijke vergaderingen. Het zijn de plaatselijke
kerken zelf die in gezamenlijkheid tot een besluit zouden moeten komen tot centraal beheer
van digitale archieven. Het deputaatschap zal zich over deze zaak opnieuw tot de synode
richten in een aanvullend rapport.
Begin 2012 heeft het ADC in een brief alle kerken gewezen op problemen met betrekking tot
behoud, opslag en privacy bij digitale archivering, en op de diensten die bedrijven als Data
Matters de kerken in deze kwesties kunnen bieden. Dat jaar zijn er op verschillende plaatsen
in het land vijf informatieavonden voor kerkelijk archiefbeheer gehouden. Deze avonden
werden georganiseerd door het ADC en deputaten/commissies voor kerkelijke archieven
van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de NGK en werden bezocht door archivarissen
en scriba’s van de drie kerkgenootschappen. De functie van de avonden was in de eerste
plaats om kerken bewust te maken van hun archief en van de taak die ze op dit gebied
hebben. De huidige ontwikkelingen op het gebied van digitale informatie maakt die
bewustwording extra noodzakelijk.
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Inzake de digitale problematiek is op 9 februari 2013 op het Noord-Hollands Archief de
zogenaamde Toogdag Haarlem 2013. Kerkelijk archiefbeheer in een nieuw jasje
plaatsgevonden. Deze dag werd georganiseerd door de Commissie tot registratie van de
protestantse kerkelijke en semi-kerkelijke archieven (CPA - een overlegorgaan van
beheerders van protestantse kerkelijke en semikerkelijke archieven, waarvan het ADC het
secretariaat voert) in samenwerking met Data Matters, en was bedoeld voor kerkelijke
archivarissen en anderen die interesse hebben voor kerkelijk archiefbeheer. Archivaris Wim
Koole verzorgde er een workshop over digitaal archief. De belangstelling van de deelnemers
ging vooral uit naar vragen rondom het bewaren van digitaal materiaal. Twee conclusies
sprongen er uit: het was weliswaar goed om op meta-niveau te kijken naar wat wel en niet
goed archiefbeheer van digitale documenten is, maar men had ook sterk behoefte aan
praktische informatie en handvatten. En archivarissen misten plaatselijk de steun van hun
kerkenraad/kerkbestuur die nodig is voor de omwenteling die momenteel plaats vindt in
digitaal archiefbeheer.
Hier ligt voor het ADC een duidelijke taak. Samen met bedrijven die producten ontwikkelen
voor het kerkelijk, digitaal archiefbeheer gaat het CPA in een aantal kerken plaatselijke pilotprojecten opzetten om te toetsen in hoeverre bestaande producten voldoen aan de behoefte
die er leeft bij de plaatselijke kerken en om aandacht te wekken voor deze producten en voor
goed digitaal archiefbeheer. Voor dit pilot-project hebben in de zomer van 2013 op verzoek
van het ADC ook een aantal kerken uit ons kerkverband zich aangemeld. Een handvol kerken
gaat onder begeleiding van de bedrijven gebruik maken van de systemen voor digitaal
archiefbeheer en -opslag en zullen hun ervaringen hiermee delen binnen hun
kerkverbanden. Het ADC dankt de kerken voor hun medewerking. Zonder participatie van de
kerken is het niet mogelijk om voor de steeds grotere problematiek van het
informatiebeheer in de kerken een oplossing te bieden.
Sprekend over digitaal: in 2012 is de website van het ADC vernieuwd. De nieuwe website
biedt nieuwe mogelijkheden om de fotocollectie en gedigitaliseerde informatie ter
beschikking te stellen.
De Generale Synode van Harderwijk heeft in 2011 een nieuw statuut voor de TU vastgesteld,
dat op 1 januari 2013 in werking is getreden. Dit leidde tot een herziening van het reglement
voor bijzondere leerstoelen aan de TU. Als gevolg van het nieuwe statuut en deze herziening
moest ook het in 2002 gesloten contract tussen deputaten en TU inzake de bijzondere
leerstoel van wege het ADC worden herzien. Het belangrijkste verschil in het herziene
contract is dat het College van Toezicht bij de leerstoel is opgeheven – dr. S. Griffioen
(voorzitter) en de leden dr. A.B. Dijkstra en drs. H. van Veen zijn bedankt voor hun diensten en dat het toezicht op het functioneren van de bijzonder hoogleraar berust bij het College
van Bestuur. In verband met deze wijzigingen is in het nieuwe contract de
benoemingsperiode van bijzonder hoogleraar G. Harinck herzien en verder naar voren
geschoven, tot en met 31 december 2018.
In 2011 heeft de bijzonder hoogleraar enkele colleges kerkgeschiedenis gegeven aan de TU
en in 2012 en 2013 trad hij op als respondent in het Advanced Theological Studies
Fellowship (ATSF) van de TU, waarbij een buitenlandse gastonderzoeker een paper geeft en
iemand uit de TU-gemeenschap respondeert. Hij is promotor van Ab van Langevelde, die een
onderzoek doet naar leven en werk van C. Veenhof, van Hugo den Boer, aio aan de TU, die
een onderzoek doet naar het ontstaan van kerkelijke denominaties in de negentiende eeuw
en is copromotor van Geert van Dijk voor zijn aan de TU Apeldoorn te verdedigen
proefschrift over leven en werk van A. Janse.
In 2011 heeft de bijzonder hoogleraar samen met prof. dr. Henk Schoot, hoogleraar
Theologie Universiteit Tilburg, directeur Thomas Instituut Utrecht, prof. dr. G.C. den Hertog,
hoogleraar Systematische vakken, Theologische Universiteit Apeldoorn, dr. Hans Burger,
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Theologische Universiteit Kampen en dr. Arnold Huijgen, Theologische Universiteit
Apeldoorn, een aanvraag ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) binnen het Horizon-programma onder de titel Twin Sisters? Protestantism
and European Secularization, een onderzoek naar de ontwikkelingen van religieuze
denkstructuren, strategieën en presentaties, ter analysering van de rol van religie in het
secularisatieproces. Deze aanvraag is niet gehonoreerd.
In 2012 is subsidie verworven voor brievenproject 1944, waardoor freelancer Ab van
Langevelde gedurende vier jaar aan dit project kan werken. Vanaf 2013 werkt ook
vrijwilliger Jelger Kansen mee aan dit project, dat het grote corpus brieven van bezwaarden
en niet-bezwaarden uit gereformeerde kring in het jaar van de Vrijmaking te verzamelen te
categoriseren en toegankelijk te maken. Dit is het eerste doel. Op basis van het materiaal
wordt een lopend relaas gecomponeerd dat een persoonlijke geschiedenis van de Vrijmaking
biedt, zoals die verweven is met persoonlijke en nationale gebeurtenissen en ervaringen, een
geschiedenis van de kerkscheuring niet op het niveau van de synode, maar van de
plaatselijke gemeente, van onderop dus. Het tweede doel is een boekpublicatie inzake de
geschiedenis van de Vrijmaking op basis van deze brieven.
Met steun van de TU is de directeur het najaar van 2012 vrijgesteld van zijn werk aan de
Vrije Universiteit om de publicatie van een geschiedenis van de Theologische Universiteit
voor te bereiden. Tot deze publicatie behoort ook een Album discipolorum van de TU over de
periode vanaf 1945.
De bijzonder hoogleraar is sinds 2012 als adviseur voor het gemeentebestuur van
Appingedam betrokken bij een kerkenplan, waarbij oude kerken in het centrum van de stad
door samenwerking tussen gemeente, kerken (waaronder de Gereformeerde Kerk van
Appingedam) en marktpartijen voor gebruik – kerkelijke dan wel niet kerkelijk – worden
behouden en het stadscentrum leefbaar blijft.
Op 25 mei 2011 promoveerde bij de bijzonder hoogleraar aan de TU Ewout H. Klei op het
proefschrift ‘Klein maar krachtig, dat maakt ons uniek’. Een geschiedenis van het Gereformeerd
Politiek Verbond, 1948-2003 en op 1 maart 2012 Gerrit R. de Graaf op het proefschrift De
wereld wordt omgekeerd. Culturele interactie tussen de vrijgemaakt-gereformeerde
zendelingen en zendingswerkers en de Papoea’s van Boven Digoel (1956-1995). Het aio-schap
van De Graaf aan de TU was het resultaat van een samenwerking met het KNAW-Instituut
Huygens ING te Den Haag en resulteerde naast het boek in een database van Nederlandse
zendings- en missie-archieven die op 16 december 2011 op het Utrechts Archief is
gepresenteerd en via de site van Huygens ING raadpleegbaar is. Geregeld vonden op het ADC
aio-bijeenkomsten plaats, waarop hoofdstukken van dissertaties in een kring van
promovendi en gepromoveerden werden besproken.

4 Nieuwe opdracht
Tot de structurele taken van het deputaatschap blijft behoren het verzamelen, beheren en
beschikbaar stellen van archiefmateriaal van en rondom de GKv, het onderzoek daarvan
bevorderen en de historische kennis vergroten, de kerken adviseren op archiefgebied en
vertegenwoordigen in de archiefwereld.
Voor de komende verslagperioden verdient de verdere ontwikkeling van de samenwerking
op archiefgebied met de NGK bijzondere aandacht, waarbij gestreefd wordt naar integratie
en gedeelde verantwoordelijkheid, ook financieel, van het archiefbeheer van beide
kerkgenootschappen. Daarnaast staat de voorlichting en advisering met betrekking tot
digitaal archiefbeheer de komende perioden hoog op de agenda en het onderzoek naar de
geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in de jaren zestig.
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7
5 Samenstelling deputaatschap
Het deputaatschap archief en documentatie bestond in de verslagperiode uit: J. Beekhuis
(secretaris), H.A. Kamman (penningmeester), J. Messelink (voorzitter), A. Modderman, J.H.
Soepenberg, G. Wijnen, B. Wouda en A. Wouda-Blokhuis. Er hebben tussentijds geen
wijzigingen plaats gevonden in de samenstelling van het deputaatschap.

6 Budget
De voorstellen voor de budgetten voor de komende verslagperiode luiden:
2015 - € 136.000,--, 2016 - € 136.000,-- en 2017 € 136.000,-- . De voorstellen en
onderliggende begrotingen zijn op 19 augustus 2013 besproken met deputaten financiën en
beheer. Deze begrotingen en de toelichting daarop zijn opgenomen in Bijlage 5.

Bijlagen
1 Opdracht Generale Synode Harderwijk 2011 + nieuwe opdracht
De opdracht aan het deputaatschap archief en documentatie luidde:
a.
archief- en documentatiemateriaal te verzamelen en te beheren, dat van belang is voor
de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, met name sinds de
Vrijmaking van 1944 en volgende jaren;
b.
te zorgen dat de afgesloten gedeelten van de archieven van generaal-synodale
deputaatschappen worden overgebracht naar het Archief en Documentatiecentrum
(ADC);
c.
kennis en onderzoek te bevorderen inzake de geschiedenis van de Gereformeerde
Kerken in Nederland, met name met betrekking tot in het ADC en in de kerken
aanwezige archieven en documentatie;
d.
alle maatregelen te nemen die voor de instandhouding van het ADC nodig zijn,
alsmede die werkzaamheden uit te voeren, die voortvloeien uit de aanstelling van de
door deputaten benoemde directeur van het ADC en de archivaris en toezicht te
houden op hun werkzaamheden;
e.
de kerkenraden, de meerdere vergaderingen en haar deputaatschappen, alsmede
waar nodig en van belang ook personen en instanties regelmatig te dienen met advies
en voorlichting inzake het beheer van archief- en documentatiemateriaal;
f.
de kerkelijke vergaderingen te dienen met richtlijnen en instructies voor een goed
archiefbeheer;
g.
de kerken te vertegenwoordigen in de Commissie tot registratie van de Protestantse
kerkelijke en semi-kerkelijke Archieven (CPA);
h.
de bestaande samenwerking tussen het ADC en de archiefcommissie van de
Nederlands Gereformeerde Kerken te continueren en zo mogelijk uit te breiden;
i.
contacten te leggen en activiteiten te ontplooien, die voor het onder a-h genoemde
noodzakelijk en nuttig zijn.

Het voorstel voor een nieuwe opdracht 2014 – 2017 is gelijk aan de bovenstaande
opdracht van de GS Harderwijk 2011.

2 Samenstelling deputaatschap en rooster van aftreden
Primi:
J. Beekhuis
H.A. Kamman
J. Messelink (s)
A. Modderman
J.H. Soepenberg
G. Wijnen
B. Wouda
A. Wouda-Blokhuis

Hoogeveen
Amersfoort
Kampen
Amersfoort
Assen
Kampen
Spakenburg
Spakenburg

Secundus:
J. Los

Harfsen

2017
2014
2014
2014
2014
2020
2020
2020

3 Concrete producten
In de AD Chartas reeks van het ADC verschenen:







George Harinck en Ewout Klei (red.), Pieter Jongeling. Boegbeeld van de vrijgemaakte
wereld (Barneveld 2011)
Wim Berkelaar en Gerard Raven (red.), Kerkscheuring in oorlogstijd. Oorlog en
Vrijmaking in Amersfoort en Utrecht (Barneveld 2011)
George Harinck en Mees te Velde (red.), 175 jaar Afscheiding van 1834 (Barneveld
2012)
Maarten J. Aalders, Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bekeken
(Barneveld 2012)
Marius van Rijswijk, Marinus de Jong, Pieter Kars van de Kamp en Maarten Boersema
(red.), Wie is die man? Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw (Barneveld 2012)
Gerard Dekker (red.) De doorgaande revolutie. De ontwikkeling van de Gereformeerde
Kerken in perspectief (Barneveld 2013)

Het ADC organiseerde de volgende bijeenkomsten:











‘Precious ties of a common faith’? Nederlands-Schotse calvinistische betrekkingen - 13
mei 2011, congres van het Archief- en Documentatiecentrum en de Theologische
Universiteit te Kampen, aula TU Kampen; de voordrachten van dit congres zijn
gepubliceerd in Dutch Crossing. Journal of Low Countries Studies 37, No. 2 (July 2013)
Een kerkscheuring in oorlogstijd - 19 mei 2011, Gregoriuskerk, Amersfoort
Albertus C. Van Raalte, Leader and Liaison - 3 en 4 november 2011, congres van het
Archief- en Documentatiecentrum het Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme, de Stichting Van Raaltehuis, het Roosevelt Study Center
en het A.C. Van Raalte Institute, Hope College, Holland, MI, USA, op Landgoed Het Laer,
Ommen; de voordrachten zijn in druk bij de Amerikaanse uitgever W.B. Eerdmans
Second European Conference on Neo-Calcvinism – 22 en 23 augustus 2012, congres
van het ADC en het HDC, in de American Church, Parijs; de voordrachten zijn in druk
bij de Britse uitgever T&T Clark
De doorgaande revolutie. De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in
perspectief – 1 maart 2013, Aula TU Kampen; de voordrachten zijn gepubliceerd op
www.adckampen.nl.
Bijna-dominees, bijna-rabbijnen, fraters en zusters. Godsdienstonderwijzers en
religieuzen en hun rol in kerk en school in de negentiende en twintigste eeuw - 14 juni
2013, symposium van het ADC en het Documentatieblad voor de Nederlandse
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Kerkgeschiedenis na 1800 (DNK), Lemkerzaal Broederkerk, Kampen; de voordrachten
zijn gepubliceerd in DNK 76 (juni 2013).
Het ADC verwierf de volgende archieven en documentatiemateriaal:
Archief Landelijk Verband voor Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS)
Archief J. Visser
Documentatie VBOK van G. Breteler
Archief d' Mater Salem
Archief GPV kiesvereniging Harderwijk
Archief D. Berghuis
Archief GPV kiesvereniging Niezijl/Grijpskerk
Archief Vereniging VSE
Archief R.H. Bremmer (aanvulling)
Documentatie Theologische Hogeschool Kampen (diploma)
Collectie interviews G.R. de Graaf
Archief J. Klamer
Archief Dispuut Phoenix
Archief Deputaatschap Generale Synodale Publicaties (GSP)
Documentatie Gereformeerde adoptievereniging (GAV)
Archief TUK (aanvulling)
Archief D. Slot
Archief Gereformeerde kiesvereniging Amersfoort
Archief Comité Steun Gardanne Frankrijk (CSGF)
Archief ND aanvulling 1993-2005
Archief D. Vegter
Archief C. van Kalkeren
Archivalia GKV Den Ham
Archivalia Bibliotheek TUK
Archief GPV Kiesvereniging Krimpen aan de IJssel
Documentatie materiaal onderzoek over Ds. H. Scholten (door ds. Van Dijk)
Archief Gereformeerde adoptievereniging (GAV)
Archief Gereformeerd Vormingsinstituut (GVI)
Documentatie gegevens preken van de heer O. Bakker Haren
Archief GPV Generale verbondsraad
Archief Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD)
Documentatie materiaal "Leven en werk van Dr. J. Dam"
Archief GPV kiesvereniging Zwolle
Archief Deputaatschap Werkorde 1-2
Documentatie materiaal onderzoek S. van Velzen (door ds. Van Dijk)
Archief deputaatschap M/V in de kerk (enquête)
Archief CCGC
Archief De Verre Naasten (DVN)
Archief De Wegwijzer
Archief J. Kamphuis

4 Voortgangsverslagen
Op de website http://www.gkv.nl/organisatie/generale-synode/jaarraporten-2011-14/ is
het jaarverslag over 2012 te downloaden.
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5 Begroting 2015 – 2017
Toelichting op het gevraagde budget voor de jaren 2015, 2016 en 2017 van € 136.000,-De jaarrekeningen 2010, 2011 en 2012 zijn door een externe accountant gecontroleerd en
van een goedkeurende verklaring voorzien. Naast de uitkomsten over deze jaren zijn de
begrotingen voor 2013 tot en met 2017 opgenomen. Hiervan zijn de begrotingen voor 2013
en 2014 al eerder vastgesteld en goedgekeurd door de Generale Synode van Harderwijk
2011.
(alle bedragen x € 1.000)

Uitkomsten

Begrotingen

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

147

147

144

144

144

136

136

136

2

4

5

5

5

5

6

6

149

151

149

149

149

141

142

142

Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste
activa

79

78

78

87

89

83

84

85

7

7

7

10

10

8

8

8

Huisvestingskosten
Archiefwerk, projecten,
congressen e.d.

20

13

18

16

16

18

18

18

13

8

8

7

7

9

9

9

Algemene kosten

10

8

8

11

11

11

11

11

129

114

119

131

133

129

130

131

Aflossing hypotheek

2

6

6

9

9

6

6

6

Hypotheekrente

5

10

8

9

9

6

6

5

136

130

133

149

151

141

142

142

13

21

16

0

-2

0

0

0

Rentebaten

2

2

2

0

0

0

0

0

Resultaat

15

23

18

0

-2

0

0

0

Baten
Quotum
Diverse baten

Totaal van de baten

Lasten

Financieringskosten uitbreiding
kluisruimte:

Totaal van de lasten

Exploitatiesaldo

Toelichting op de conceptbegrotingen voor de jaren 2012, 2013 en 2014
Baten
De GS van Harderwijk 2011 heeft de quota voor 2012, 2013 en 2014 vastgesteld op
€ 144.000,--. Onder diverse baten is rekening gehouden met te verwachten inkomsten uit
diensten aan derden.
Lasten
Personeelskosten
Bij de begroting van deze kosten is uitgegaan van het op 6 februari 2013 getekende CAOakkoord voor de periode 1 januari 2011 tot 1 januari 2014. Daarbij is overeenstemming
bereikt over een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2013 en nogmaals 1% per 1
september 2013. In de jaren 2011 en 2012 zijn er geen loonstijgingen geweest. Voor de jaren
2014 tot en met 2017 is voor de salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en overige
personeelskosten uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de kosten met gemiddeld 1%.
Afschrijvingen
De afschrijvingskosten hebben betrekkingen op het gebouw en de inventaris met
uitzondering van de afschrijving van € 6.000,-- op de investering in de kluisuitbreiding. Dit
laatste bedrag, dat dient voor aflossing op de voor de financiering hiervan afgesloten
hypotheek, is opgenomen onder “Financieringskosten uitbreiding kluisruimte”.
Huisvestingskosten
Onder de huisvestingskosten is een reservering begrepen voor de kosten van groot
onderhoud in de komende jaren. Hiervoor is een meerjarenbegroting voor te verwachten
onderhoudswerkzaamheden opgesteld, die regelmatig wordt geactualiseerd. Voor de jaren
2015, 2016 en 2017 wordt jaarlijks
€ 8.000,-- gereserveerd. Verder zijn hieronder opgenomen de kosten voor gas en
elektriciteit, diverse belastingen en rechten, onderhoudsabonnementen en kosten voor
verzekeringen van opstal en inventaris.
Archiefwerk, projecten, congressen e.d.
Hieronder zijn begrepen kosten voor archiefbeheer, het organiseren van lezingen, seminars
en archiefcursussen, druk- en verzendkosten van het informatieblad Adcetera. Een deel van
deze kosten is afhankelijk van het aantal activiteiten en moeilijk een aantal jaren van te
voren in te schatten. Voor deze kosten is het gemiddelde van de uitgaven voor de jaren 2010,
2011 en 2012 als uitgangspunt genomen.
Algemene kosten
De algemene kosten zijn door de jaren heen vrij constant. De stijging voor de jaren 2015 tot
en met 2017 ten opzichte van de uitkomst over de jaren 2011 en 2012 is een gevolg van het
met ingang van 2014 niet meer bijhouden van de boekhouding door de penningmeester
maar door een externe administrateur. Deze kosten houden verband met de activiteiten van
het ADC en hieronder zijn opgenomen uitgaven voor telefoon, drukwerk, kantoorbehoeften,
accountantskosten, administratiekosten, kosten van deputaten e.d.
Financieringskosten uitbreiding kluisruimte
Met de in 2010 gerealiseerde uitbreiding van de kluisruimte was een bedrag gemoeid van
€ 233.000,--. Daarmee zijn de kosten hiervoor uitgekomen onder het geraamde bedrag van
€ 235.000,--, waarvoor de GS van Zwolle-Zuid 2008 de gevraagde goedkeuring had gegeven.
Voor de financiering is een hypothecaire lening afgesloten bij de Rabobank van € 180.000,--,
waarover een rente verschuldigd is van 5,65%. Dit rentepercentage is voor 10 jaar vast. Het
resterende bedrag (€ 55.000,--) kon uit eigen middelen worden voldaan. De jaarlijks
verplichte aflossing bedraagt € 6.000,--. Het batige saldo van de jaren 2010, 2011 en 2012 is
gebruikt om drie jaar achtereen € 18.000,-- extra af te lossen.
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Bij het opstellen van de begroting voor de jaren 2012, 2013 en 2014 was gerekend met een
volledige financiering van de uitbreidingskosten middels een lening, aflossing van de
hypotheek in 20 jaar en een rentevergoeding van 6%. De afgesloten lening mag in 30 jaar
worden afgelost en de rente is uitgekomen op 5,65%. Hierdoor waren de voor deze jaren
begrote financieringskosten hoger dan nu het geval is gebleken.
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