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TOELICHTING 

De plenaire Raad heeft in zijn vergadering van 10 oktober 2018 unaniem mevrouw ds. Christien 
Crouwel per 1 januari 2019 benoemd als algemeen secretaris van de Raad. Om vertrouwd te raken 
met de vele werkzaamheden binnen de Raad en de relaties met andere organisaties is enige tijd nodig. 
Eigen kennis en ervaringen brengen met zich mee dat binnen het lopende beleidsplan enkele eigen 
accenten zijn gelegd, zoals het uitbrengen van een folder voor de groene websites van de Raad.  

Met het oog op het nieuwe beleidsplan van de Raad, wat in werking moet treden per 1 januari 2022, 
is er het voornemen een bijeenkomst te beleggen in het voorjaar van 2020 met leden van alle organen 
binnen de Raad, te weten de leden van de plenaire Raad, beraadgroepen, projectgroepen en 
taakgroepen, om hierover van gedachten te wisselen. De bedoeling is dat hieruit enkele beleidslijnen 
voor de toekomst naar voren komen. Deze kunnen vervolgens in het moderamen en de plenaire Raad 
verder worden uitgewerkt.  

Het moderamen besloot op zijn vergadering van 25 maart 2019 in te stemmen met een nieuwe 
structuur voor de jaarrekening van de Raad en die van de Stichting Vrienden, ten einde te komen tot 
een meer inzichtelijke verantwoording van baten en lasten. Dit besluit heeft tot het gevolg dat geen 
reserves meer worden aangehouden daar waar de taken (naar verwachting) zijn beëindigd. Indien er 
nog resterende gelden zijn na beëindiging van het project komen deze ten goede aan de 
continuïteitsreserve van de Raad. Er worden uitsluitend reserves aangehouden voor projecten die een 
plaats hebben in het meerjarenbeleidsplan en nog in uitvoering zijn. Verder zullen collecten (zoals 
de gevraagde deurcollecte van lokale raden van kerken) en giften/donaties voor het werk van de Raad 
rechtstreeks ten gunste komen van de Raad. Uitvloeisel van het besluit is ook dat de kosten en 
opbrengsten van uitgaven in de reeks Oecumenisch Bulletin / Oecumenische Bezinning vanaf 2020 
zullen worden verantwoord bij de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland. 
Derhalve zijn deze begrotingsposten voor 2020 op 0 gezet.  

Voor 2020 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 2020 blijven staan. De collecte is een blijvend punt van aandacht. Raden van 
kerken worden elk jaar gevraagd om een bijdrage middels een collecte in de (oecumenische) dienst 
of een deurcollecte. Belangrijk is er door het jaar heen de aandacht op te vestigen. Verschillende 
geloofsgemeenschappen binnen de Raad hebben hun gemeenten/parochies opgeroepen een dergelijke 
collecte op de kalender te plaatsen. Enkele raden van kerken maken jaarlijks een gift over. Ook 
worden er persoonlijke bijdragen ontvangen.  

De fondswerver die zich heeft aangeboden en zich inspande om voor de Raad fondsen te genereren 
heeft zijn werkzaamheden in 2018 beëindigd in verband met een andere betrekking.  

Het jaar 2018 is afgesloten met een gering tekort van € 16.304, waarvan slecht € 687 ten laste van 
continuïteitsreserve behoefde te worden gebracht. Voor het jaar 2019 is een onttrekking aan de 
continuïteitsreserve begroot van € 13.265. Voor 2020 is een tekort begroot van € 62.596, waarvan 
€ 47.596 wordt onttrokken aan de continuïteitsreserve.  

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 2019 zijn activiteiten ontplooid en 
kosten gemaakt ten laste van dit bestemmingsfonds. Uitgegaan wordt van 2020 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.  
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Er zijn voor 2020 diverse plannen. Hoewel het beleidsplan nog loopt tot en met 2021 zijn er in 2020 
al enkele ontwikkelingen te melden: zo is er opnieuw aandacht voor ‘de kerk, een veilige plek’, wordt 
het project rond de kerkproeverij mogelijk uitgebreid, en is er wellicht een toogdag voor voorgangers, 
waarbij de Raad een van de betrokken organisaties is. Verder is binnen de Raad een begin gemaakt 
met een bezinning rond het thema ‘identiteit’, ook de beraadgroepen Geloven en kerkelijke 
gemeenschap en Samenlevingsvragen zullen dit thema binnen de context van hun werkzaamheden 
oppakken. Daarnaast besloot het moderamen tot een financiële bijdrage aan de Sociale Alliantie. 

Verder zijn er voortgaande gesprekken met vertegenwoordigers van de zogenaamde drie G-kerken 
(CGK, NGK en GKv). Daarbij is ook de beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap betrokken. 
De beraadgroep Samenlevingsvragen richt de aandacht op vrede en veiligheid, en biotechnologie. De 
beraadgroep Interreligieuze ontmoeting bezint zich op religie en geweld/ geloofsvervolging.  

Het contact met en de betrokkenheid van lokale raden van kerken bij de Raad en zijn werk is een 
punt van aandacht. Bij de verschillende activiteiten die de Raad ontwikkelt, te denken valt aan de 
mogelijke toogdag en werkdagen rond thema’s, moet men steeds alert zijn op de betrokkenheid van 
deze raden.  

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. In 2019 stond Almere centraal rond het thema ‘Samen beter – beter 
samen’. Rond 21 maart (Dag tegen het Racisme) vindt er een bezinningsbijeenkomst plaats.  

De Raad was in 2019 niet vertegenwoordigd op de bijeenkomst van de secretarissen van Europese 
nationale raden van kerken. Onbekend nog is of en waar de bijeenkomst in 2020 zal plaatsvinden.  

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 en de consequenties voor levensbeschouwelijke programma’s. De omroepen 
zijn partner als het gaat om de Kerkproeverij, die op 28 en 29 september 2019 heeft plaatsgevonden 
(Back to Church Sunday) en de Week van Gebed voor de eenheid. In 2020 is een uitzending gepland 
van een oecumenische dienst vanuit Apeldoorn. De voorbereiding daarvoor is begonnen.  
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BEGROTING 2020

Begroting Begroting Werkelijk
2020 2019 2018

BATEN € € €

Omslag 167.204 171.735 176.317
Opbrengst interest/beleggingen 0 0 -50
Overige opbrengsten 26.000 81.500 47.201
Projectgroepen 0 5.000 2.500

Totaal baten 193.204 258.235 225.968

LASTEN

Personeelskosten 146.000 138.000 123.209
Bureaukosten 12.000 14.000 10.683
Huisvestingskosten 20.900 19.400 21.810
Algemene kosten 25.500 23.700 19.816
Activiteitskosten 37.500 81.000 59.570
Subtotaal vaste lasten 241.900 276.100 235.088

Beraadgroepen 6.000 6.000 1.268
Projectgroepen 7.900 7.900 5.916

Totaal lasten 255.800 290.000 242.272

Baten minus lasten -62.596 -31.765 -16.304

Resultaatverdeling:
Onttrekking reserve Nieuwe Initiatieven 0 -5.000 0
Onttrekking projectgroep Kerk en Milieu -5.000 -5.000 -3.012
Onttrekking reserve Solidariteitsfonds 0 0 -4.221
Onttrekking bestemmingsfonds MCKS -10.000 -18.500 -74
Onttrekking reserve Liturgische Vernieuwing 0 0 -11.241
Onttrekking bestemmingsfonds Kerkennacht 0 0 -633
Dotatie projectgroep Kerk en Milieu 0 5.000 2.500
Dotatie bestemmingsfonds Kerkennacht 0 0 1.064
Dotatie reserve Nieuwe Initiatieven 0 5.000 0
Resultaat (onttrekking Continuïteitsreserve) -47.596 -13.265 -687

-62.596 -31.765 -16.304
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