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TOELICHTING 
 

In 2019 zijn geen bijzondere mijlpalen voorzien zoals die in 2018 waren, met 50 jaar Raad van 
Kerken en 70 jaar Wereldraad van Kerken. De Raad hoopt dat per 1 januari 2019 een nieuwe 
secretaris zal aantreden, nu ds. Klaas van der Kamp per 1 september classispredikant wordt binnen 
de Protestantse Kerk en afscheid heeft genomen als algemeen secretaris van de Raad op 31 augustus 
2018. De interim-periode wordt waargenomen door drs. Hillie van de Streek. De Raad is inmiddels 
ook verhuisd naar het voormalige woonhuis van het oud-katholiek seminarie, Kon. Wilhelminalaan 
3. Het woonhuis is gerenoveerd en ingericht. De verhuizing was iets later dan gepland: juni 2018. 

 
Voor 2019 is een tekort begroot. Raadsleden hebben zich gecommitteerd zich in te spannen om 
binnen hun kerk te zoeken naar aanvullende financieringsbronnen om het tekort te dekken. Deze 
inspanning moet ook in 2019 blijven staan. De deurcollecte is in 2017 ingezet, in 2018 voortgezet, 
en ook in 2019 zullen raden van kerken gevraagd worden om een bijdrage middels een collecte in de 
dienst of een deurcollecte. Belangrijk is er door het jaar heen de aandacht op te vestigen. Het zal 
enige tijd duren alvorens op het lokale vlak de collecte voor de Raad van Kerken een 
vanzelfsprekende plaats heeft en is ingebed in de activiteiten. Verschillende geloofsgemeenschappen 
binnen de Raad hebben hun gemeenten/parochies opgeroepen een dergelijke collecte op de kalender 
te plaatsen. Ook zijn er persoonlijke bijdragen ontvangen.  

 
De fondswerver die zich heeft aangeboden en zich inspant om voor de Raad fondsen te genereren zet 
zijn werkzaamheden voort. Het vergt inspanning fondsen en projecten tot elkaar te brengen. Hij 
verricht zijn werkzaamheden op basis van no cure no pay. Het provisiepercentage is 15%.  

 
Het jaar 2017 is afgesloten met een jaarrekening die in evenwicht was. De continuïteitsreserve 
behoefde niet te worden aangesproken. Voor het jaar 2018 is een onttrekking aan de 
continuïteitsreserve begroot van € 8.233. Voor 2019 is een tekort begroot, van € 31.765, waarvan 
ruim € 13.265 wordt onttrokken aan de continuïteitsreserve, het merendeel wordt onttrokken aan 
andere reserves en een bestemmingsfonds.  

 
Het bestemmingsfonds MCKS is een ontvangen legaat ten behoeve van de reeds opgeheven Stichting 
Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving en bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. 
De rol van de Raad bij dit fonds is uitsluitend administratief. In 2018 worden naar verwachting weinig 
activiteiten ontplooid c.q. kosten gemaakt ten laste van dit bestemmingsfonds. Uitgegaan wordt van 
2019 als afsluitend jaar.  

 
Het gaat bij een begroting om een raming. Daarom is ervoor gekozen de getallen in de begroting af 
te ronden op honderdtallen, tenzij het gaat om heel concrete bijdragen van bijvoorbeeld lidkerken.  

 
Er zijn voor 2019 diverse plannen, maar er zullen waarschijnlijk ook nieuwe invullingen zijn. Hoewel 
het beleidsplan nog loopt tot en met 2021 zal de te benoemen secretaris ongetwijfeld eigen kennis en 
ervaringen meebrengen, en eigen accenten leggen. Met betrekking tot de verwachte publicaties zal 
op besluit van het moderamen een uitgave verschijnen rond Maria en het Magnificat. Ook verschijnt 
een publicatie rond de Kerkennacht. De kerkennacht vindt in 2019 plaats van  21 tot 23 juni en heeft 
als thema: ‘Is dit óók kerk?’ Van interreligieuze zijde is een uitgave gepland met interviews in het 
kader van de ontmoeting met moslims. De bezinning binnen de Raad aan de hand van de beraadgroep 
Geloven en kerkelijke gemeenschap op de kerkelijke tradities zet zich voort, evenals die op het 
document ‘the Church’. Verder zijn er voortgaande gesprekken met vertegenwoordigers van de 
zogenaamde drie G-kerken (CGK, NGK en GKv). De beraadgroep Samenlevingsvragen richt de 
aandacht op vrede en veiligheid en de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting bezint zich op religie 
en geweld/geloofsvervolging. De Raad tracht een nieuwe werkvorm te realiseren als het gaat om het 
contact met lokale raden van kerken. Het gaat dan om regionale bijeenkomsten waarbij een locatie 
wordt bezocht met daaraan verbonden voor het lokale vlak relevante vragen (bijv. Schiphol en de 



Raad van Kerken in Nederland 
Begroting 2019 

2 

marine in Den Helder). Het werven van gelden uit collectes, de aandacht voor fondswerving, zal ook 
in 2019 de nodige aandacht vragen.  

De taakgroep Pelgrimage vervolgt zijn werkzaamheden. Het beleidsplan van de taakgroep is 
bijgesteld naar een jaarlijks centraal thema. De Walk of Peace is gedecentraliseerd en wordt in 
meerdere plaatsen gelopen. Rond 21 maart (Dag tegen het Racisme) vindt er een bezinnings-
bijeenkomst plaats.  

De Raad is in 2018 niet vertegenwoordigd op de bijeenkomst van de secretarissen van Europese 
nationale raden van kerken, dit jaar in Wenen. Onbekend nog is waar de bijeenkomst in 2019 zal 
plaatsvinden.  

De taakgroep Laatste levensfase heeft zijn werkzaamheden afgerond. De uitgave ‘Nu ik oud word’ 
is uitverkocht en vele malen gedownload. De uitgave verscheen op een relevant tijdstip waarin vragen 
rond het levenseinde in de samenleving aan de orde zijn.  

Met de omroepen wordt regelmatig overlegd. De levensbeschouwelijke omroepen bevinden zich op 
een scharniermoment waar het gaat om politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Er zijn zorgen 
rond de bezuinigingen in de media en de consequenties voor levensbeschouwelijke programma’s. De 
omroepen zijn partner als het gaat om de Kerkproeverij, die op 15 en 16 september 2018 plaatsvindt 
(Back to Church Sunday). Of het project in 2019 wordt voortgezet is nog onderwerp van bespreking 
bij de evaluatie. Verder is een uitzending van een dienst in het kader van de Week van gebed gepland. 

Het aantal ontvangers van het Oecumenisch Bulletin en Oecumenische Bezinning bedraagt 9.500. 
Regulier ontvangt men per jaar drie nummers met actueel nieuws en twee themanummers. Eenmaal 
per jaar wordt door de Stichting Vrienden aan de lezer een vrijwillige bijdrage gevraagd. De stichting 
Vrienden van de Raad draagt bij in de exploitatie van het Oecumenisch Bulletin, wat de post voor de 
Raad budgetneutraal maakt.  



Raad van Kerken in Nederland

Conceptbegroting 2019

BEGROTING 2019

Begroting Begroting Werkelijk

2019 2018 2017

BATEN € € €

Omslag 171.735 176.317 180.077

Opbrengst interest/beleggingen 0 500 222

Overige opbrengsten 81.500 100.750 61.475

Projectgroepen 5.000 6.000 5.000

Totaal baten 258.235 283.567 246.774

LASTEN

Personeelskosten 138.000 135.900 131.637

Bureaukosten 14.000 21.000 9.608

Huisvestingskosten 19.400 18.400 16.151

Algemene kosten 99.700 131.100 70.827

Subtotaal vaste lasten 271.100 306.400 228.223

Beraadgroepen 6.000 5.000 6.239

Nieuwe initiatieven 5.000 5.000 0

Projectgroepen 7.900 8.900 6.459

Totaal lasten 290.000 325.300 240.921

Baten minus lasten -31.765 -41.733 5.853

Resultaatverdeling:

Onttrekking reserve CCME pm pm 0

Onttrekking reserve Nieuwe Initiatieven -5.000 -5.000 0

Onttrekking projectgroep Kerk en Milieu -5.000 -6.000 -4.297

Onttrekking reserve Solidariteitsfonds 0 0 0

Onttrekking bestemmingsfonds MCKS -18.500 -18.500 0

Onttrekking reserve Liturgische Vernieuwing 0 -10.000 0

Dotatie projectgroep Kerk en Milieu 5.000 6.000 5.000

Dotatie bestemmingsfonds Kerkennacht 5.150

Dotatie reserve Nieuwe Initiatieven 5.000 0 0

Resultaat (onttrekking Continuïteitsreserve) -13.265 -8.233 0

-31.765 -41.733 5.853
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