
Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland 

gehouden op vrijdag 26 juni 2015. 

 

A. Benoemingen 

 

 

Beheerscommissie Centrale Kas Predikantstraktementen 

 Drs. A.J. Schaap RA is benoemd tot lid (Accountancy) 

 Dhr. Van Toorn is benoemd tot lid (Treasury) 

 Dhr. Keddeman is benoemd tot lid (Pensioenzaken) 

 Mw.mr. E.M. Jansen is benoemd tot lid (Kerkrecht) 

 Mw. M. Gaasbeek is benoemd tot lid (HRM-beleid) 

 

Protestants Diaconaal Krediet Nederland 

 P.J. Oudshoorn, is benoemd tot bestuurslid 

 

Protestantse Theologische Universiteit 

 Prof. PD dr. M. Labahn, ingestemd met de benoeming tot Universitair docent Nieuwe 

Testament 

 Dr.mr. K.W. de Jong, ingestemd met de benoeming tot Universitair docent Kerkrecht 

 Dr. T.T.J. Pleizier, ingestemd met de benoeming tot Universitair docent Praktische Theologie 

 

Stichting Kerkelijk Geldbeheer 

 L.J.C. Visser, benoemd tot bestuurslid 

 

Protestantse Stichting Diaconale Vakantieweken 

 P. Eimers, benoemd tot lid Raad van Toezicht 

 

 

 

B. Jaarverslag 2014 Stichting de Zending (VA 15-05) 

 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 

1.  Het Financieel jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2014 van de Stichting de 
Zending der Protestantse Kerk in Nederland (VA 15-05), voorzien van een goedkeurende 
accountantsverklaring d.d. 8 mei 2015 van Deloitte Accountants B.V. te Utrecht; 

2.  Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 15 juni 2015. 
 
 
De kleine synode overweegt: 

1.  De Stichting de Zending der Protestantse Kerk in Nederland is een stichting in de zin van de 
Generale regeling stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de 
Protestantse Kerk in Nederland; 

2.  In de statuten van de Stichting de Zending der Protestantse Kerk in Nederland is - conform 
het vereiste in de onder art. 3 vermelde generale regeling – bepaald, dat de jaarrekening van 
deze stichting aan de kleine synode ter goedkeuring dient te worden voorgelegd; 

3.  De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
op 31 december 2014 en van het resultaat over 2014; 

4.  Het balanstotaal bedraagt € 31.277.000 en het eigen vermogen van de stichting € 30.527.000; 
5.  Het voordelig exploitatieresultaat van € 2.105.000 is geheel toegevoegd aan het eigen 

vermogen. 
 

  



De kleine synode besluit: 
1. De jaarrekening 2014 van de Stichting de Zending der Protestantse Kerk in Nederland goed te 

keuren; 
2. Het bestuur van de Stichting de Zending der Protestantse Kerk in Nederland decharge te 

verlenen voor het door hen in 2014 gevoerde beheer en hen te danken voor het verrichte 
werk. 

 

C. Jaarverslag 2014 Stichting Kerkelijk Geldbeheer (VA 15-01) 

 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 

1. Het jaarverslag 2014 van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (VA 15-01) voorzien van een 
goedkeurende accountantsverklaring d.d. 23 april 2015 van Ernst & Young; 

2. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 15  juni 2015. 
 
 
De kleine synode overweegt: 

1. De Stichting Kerkelijk Geldbeheer is een stichting in de zin van de Generale regeling 
stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland; 

2. In de statuten van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer is - conform art. 3 generale regeling - 
bepaald, dat de jaarrekening van deze stichting aan de kleine synode ter goedkeuring dient te 
worden voorgelegd; 

3. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen op 31 december 2014 en van het resultaat over 2014; 

4. Het balanstotaal van de Stichting bedraagt € 398.013.000,-- en het eigen vermogen  
€ 22.529.000,-- 

5. Het voordelig netto exploitatieresultaat ad € 2.069.000,--is geheel toegevoegd aan het eigen 
vermogen. 

 
 
De kleine synode besluit: 

1. De jaarrekening 2014 van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer goed te keuren; 
2. Het bestuur van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer te dechargeren voor het in 2014 gevoerde 

beleid; 
3. Het bestuur van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer alsmede de directie en medewerkers te 

danken voor het verrichte werk. 
 
 
 

D. Jaarverslag 2014 Protestants Diaconaal Krediet Nederland (VA 15-02) 

 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 

1. Het jaarverslag 2014 van de Protestants Diaconaal Krediet Nederland (VA 15-02) voorzien 
van een goedkeurende accountantsverklaring d.d. 24 april 2015 van Ernst & Young; 

2. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 15 juni2015. 
 
 
De kleine synode overweegt: 

1. Protestants Diaconaal Krediet Nederland is een stichting in de zin van de generale regeling 
stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland; 

2. In de statuten van de Stichting is - conform art. 3 generale regeling - bepaald, dat de 
jaarrekening van deze stichting aan de kleine synode ter goedkeuring dient te worden 
voorgelegd; 

3. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen op 31 december 2014 en van het resultaat over 2014; 

  



 
4. Het balanstotaal* van de Stichting bedraagt € 12.369.000,-- en het eigen vermogen 

140.000,--; 
5. Het voordelig exploitatieresultaat* ad € 28.000,-- is geheel toegevoegd aan het eigen 

vermogen. 
 
 
De kleine synode besluit: 

1. De jaarrekening 2014 van Protestants Diaconaal Krediet Nederland goed te keuren; 
2. Het bestuur van Protestants Diaconaal Krediet Nederland te dechargeren voor het in 2014 

gevoerde beleid; 
3. Het bestuur van Protestants Diaconaal Krediet Nederland alsmede de directie en 

medewerkers te danken voor het verrichte werk. 
 
 
 

E. Jaarverslag en jaarrekening 2014 Protestantse Kerk in Nederland en KIA (VA 
 15-03 en VA 15-04) 

 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 

1. Het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2014 van de Protestantse Kerk in 
Nederland, voorzien van een goedkeurende controleverklaring, en uitgebracht door het 
bestuur van de dienstenorganisatie d.d. 11 mei 2015 (VA 15-03); 

2. Het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Kerk in Actie, voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring, en uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie 
d.d. 11 mei 2015 (VA 15-04); 

3. Het rapportages van de commissie van rapport VA d.d. 15 en 16 juni 2015. 
 
 
De kleine synode overweegt ten aanzien van de jaarrekening 2014 van de Protestantse Kerk in 
Nederland:  

1. De jaarrekening over het boekjaar 2014 van de Protestantse Kerk in Nederland omvat het 
werk van de dienstenorganisatie inclusief het werk van Kerk in Actie; 

2.  Mede met het oog op het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving is voor het werk 
van Kerk in Actie ook een afzonderlijke jaarrekening opgesteld; 

3. De jaarrekening 2014 is opgesteld volgens de Richtlijn 650 voor fondsenwervende 
instellingen; 

4. Het balanstotaal over het boekjaar 2014 eindigt met een bedrag van € 76.411.000, waarvan 
als eigen vermogen (reserves en fondsen) € 59.032.000 kan worden beschouwd; 

5. De staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 sluit met een positief resultaat ter grootte 
van € 561.000, welk resultaat ten gunste is gebracht van de continuïteitsreserve; 

6.    De continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2014 € 14.060.000; hetgeen uitkomt op 
63,3% van de totale personeelskosten verhoogd met een opslag voor overige verplichtingen 
en dit percentage ligt, volgens de vastgestelde norm, binnen de door de kleine synode 
vastgestelde maximale bandbreedte of hoogte van deze risicoreserve; 

7. De jaarrekening van de Protestantse Kerk gaat vooraf aan de, nog op te stellen, 
geconsolideerde jaarrekening van de Kerk, waarin deze jaarrekening en de consolidatie met 
alle verbonden rechtspersonen verwerkt zullen worden. 

 
 
De kleine synode overweegt ten aanzien van de jaarrekening 2014 van Kerk in Actie: 

1. De jaarrekening over het boekjaar 2014 van Kerk in Actie is eveneens opgesteld volgens de 
Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen; 

2. Het balanstotaal over het boekjaar 2014 bedraagt € 19.123.000; het eigen vermogen van Kerk 
in Actie per 31 december 2014 bedraagt € 14.773.000, waarvan ten behoeve van revolving 
funds Kerk in Actie een bedrag van € 10.934.000 beschikbaar is en aan specifieke 
noodhulpfondsen € 3.839.000. 

3. De staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 sluit per saldo met een resultaat ter 
grootte van € 4.516.000, waarbij € 1.394.000 is onttrokken aan bestemmingsreserves 



(revolving funds) van Kerk in Actie en een bedrag van € 3.122.000 uit bestemmingsfondsen 
(met name noodhulpfondsen) van Kerk in Actie. 

 
 
De kleine synode besluit: 

1. Het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2014 van de Protestantse Kerk in 
Nederland vast te stellen; 

2. Het jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2014 van Kerk in Actie vast te stellen; 
3. Het bestuur van de dienstenorganisatie decharge te verlenen voor het gevoerde financieel 

beheer over het boekjaar 2014 en het bestuur, de directie en de betrokken medewerk(st)ers 
van de dienstenorganisatie te bedanken voor het werk dat ten grondslag heeft gelegen aan 
deze jaarrekeningen over het boekjaar 2014. 

 


