
Beleidsplan van de Gereformeerde Kerken in Nederland 

 

Het beleidsplan bestaat uit twee componenten:  

I. Een beschrijving op het niveau van de landelijke Koepel van Gereformeerde kerken in 

Nederland 

II. Een beschrijving op het niveau van de plaatselijke kerken. 

                                                                                                      

Dit beleidsplan is opgesteld naar aanleiding van en gericht op het voldoen aan de wetgeving inzake 

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI ’s). 

Het beoogt inzicht te geven in de wijze waarop plaatselijke kerken en het landelijk kerkverband [de 

koepel] invulling geven aan hun doelstelling, welke werkzaamheden daartoe worden verricht, op 

welke wijze daartoe financiële middelen worden ingezameld,  en hoe het beheer van het vermogen 

en de bestedingen plaatsvindt. 

 

I. Beleidsplan Koepel van Gereformeerde Kerken in Nederland 

De Gereformeerde Kerken in Nederland worden één keer in de  3 jaar samengeroepen, of zo vaak als 

door het kerkverband nodig wordt geacht, in een Generale Synode [GS]. De GS benoemt 

overeenkomstig de Kerkorde deputaatschappen, aan wie uitvoeringsopdrachten worden verstrekt. 

Het deputaatschap Financiën & Beheer [F&B] heeft binnen deze deputaatschappen de specifieke 

opdracht via het heffen van quota bij de aangesloten kerken, op basis van zielental,  geldmiddelen in 

te zamelen  en op basis van door de GS vastgestelde budgetten te verdelen over de respectievelijke 

deputaatschappen. De opdracht en de bevoegdheden van F&B liggen vast in een door de GS 

vastgestelde regeling.  

Deze regeling bepaalt tevens dat F&B periodiek de omvang vaststelt van de noodzakelijke reserves 

die nodig zijn om continuïteit in het werk van deputaten ten behoeve van de kerken te garanderen 

en calamiteiten te kunnen opvangen. De omvang van de reserves wordt door jaarlijkse aanpassing 

van de quota gestuurd en blijft daardoor binnen redelijke grenzen. 

Een beperkt aantal  deputaatschappen heeft de bevoegdheid  ook zelf bij kerkleden en kerken gelden 

te werven voor uitvoering van opdrachten die hun door de GS zijn verstrekt. Deze extra geldstroom 

dient te passen binnen de realisatie van de door GS verstrekte opdrachten. Voor alle 

deputaatschappen geldt dat hun jaarcijfers  zelfstandig of als onderdeel van de koepel onderworpen 

zijn aan accountantscontrole. 

 

II. Beleidsplan plaatselijke kerken 

Plaatselijke kerken benoemen in het algemeen een  commissie die belast is met de behartiging van 

alle materiële, personele en financiële zaken. Deze commissie is verantwoording verschuldigd aan de 

plaatselijke kerkenraad. Om alle activiteiten van een kerk, de huisvesting etc., diaconale 

ondersteuningen en de bijdragen aan regionale en landelijke werkzaamheden te bekostigen, worden 

middelen bijeengebracht  uit Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB), collecten en incidentele acties. Tot de 

kosten van de landelijke activiteiten behoren ook de quota zoals genoemd onder punt I. hiervoor. 

Genoemde commissie is verantwoordelijk voor het ontvangen van de VVB en het betalen van alle 

lasten behorend bij de kerkelijke exploitatie alsmede voor het beheer van de financiële middelen. 

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, die soms afzonderlijk  maar vaak in samenhang met de 

jaarcijfers, gepresenteerd wordt in een vergadering met de kerkelijke gemeente. In deze vergadering 



wordt tevens het verslag van de kascontrolecommissie behandeld. Binnen een plaatselijke kerk 

functioneert altijd een diaconie die via giften van gemeenteleden en collecten inkomsten verwerft.  

Deze inkomsten worden aangewend voor ondersteuning van gemeenteleden die in een financieel 

afhankelijke positie verkeren en voor specifieke diaconale doelen en projecten. 

Een plaatselijke kerk heeft normaliter een beperkt vermogen dat vrij aanwendbaar is. Indien 

plaatselijke kerken kerkgebouwen en pastorieën bezitten, kunnen die als vastgelegd vermogen 

worden  beschouwd. 

Binnen het kerkverband bestaan afspraken, vastgelegd in de kerkorde, om elkaar als kerk te helpen 

indien de exploitatie jaarlijks negatief is en een beperkt vermogen ontbreekt. 

 

Binnen een plaatselijke kerk kunnen, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, ook andere 

commissies functioneren, die werkzaamheden verrichten en gelden werven voor speciale doelen. De 

gang van zaken  is dan normaliter vergelijkbaar met hetgeen hiervoor is beschreven. 

 

Instellingen binnen de invloedsfeer van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Dit zijn organisaties met een eigen begroting  en eigen financiële middelen  waarvoor periodieke 

goedkeuring door een kerkelijk orgaan  wordt verleend en met een beperkte reserve, afgestemd op 

het doel van de organisatie. Indien deze organisaties de stichtingsvorm hebben dan gelden de regels 

die in de statuten van de stichting zijn opgenomen  voor financieel beheer en verantwoording. 

In deze situaties wordt extra aandacht gegeven aan de voorwaarde dat bestuurders lid in volle 

rechten dienen te zijn van een tot de Koepel  behorende  kerk. Op deze manier wordt vorm gegeven 

aan de integriteitstoets. 
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