OPENBAAR DEPUTATENVERSLAG over 2017
van Deputaatschap Theologische School van de
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
1. Algemeen
Het deputatenverslag over 2017 bevat een toelichting op hoofdlijnen van de activiteiten en van de
financiële positie van het Deputaatschap Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in
Nederland.
2. Oprichting en doelstelling
Het ‘Deputaatschap Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland’ is rechtsopvolger van de stichting ‘Stichting de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland’ is opgericht bij notariële akte van 19 juni 1963, sedertdien gewijzigd bij akte van 31 december
1990. Omzetting van de stichtingsvorm in een deputaatschap heeft plaatsgevonden bij notariële akte
van 13 juni 2017, verleden voor notaris mr. J. Wolterink te Alphen aan den Rijn. Het deputaatschap is
reglementair gevestigd te Barneveld. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41173205. RSIN:
004404592 (Rechtspersonen Samenwerking Informatie Nummer).
Het doel van het deputaatschap is ‘de instandhouding van een Theologische School tot opleiding van
personen tot de dienst des Woords, zoals omschreven in artikel 19 van de Dordtse kerkorde, binnen
het daarvoor door de Synode gestelde mandaat’. Tot deze doelstelling wordt ook gerekend de ondersteuning van studenten/kandidaten in de kosten van levensonderhoud gedurende de studie aan de
school, in aanvulling op de eigen inkomsten uit hoofde van het proponentschap. Deze doelstelling is
eveneens gebaseerd op artikel 19 van de Dordtse Kerkorde.
3. Samenstelling deputaatschap
Het deputaatschap was per 31 december 2017 als volgt samengesteld:
Ds. A. Schultink
Rhenen
voorzitter
Ds. M. Krijgsman
Arnemuiden
Ds. O.M. van der Tang
Alblasserdam
Ds. J.A. Weststrate
Montana (Zuid-Afrika)
Ouderling D. Hendriks van Warbij Opheusden
secretaris
Ouderling J. Woord
Urk
Diaken M. Meijering
Opheusden
penningmeester
4. College van curatoren
De samenstelling van het college van curatoren was per 31 december 2017 als volgt:
Ds. A. Schultink
Rhenen
voorzitter
Ds. M. Krijgsman
Arnemuiden
Ds. O.M. van der Tang
Alblasserdam
Ds. J.A. Weststrate
Montana (Zuid-Afrika)
Ouderling D. Hendriks van Warbij Opheusden
secretaris
Ouderling J. Woord
Urk
5. Docenten
Als vaste docenten zijn aan de opleiding verbonden:
Ds. J. Roos, tevens rector en hoofddocent, die lesgeeft in de volgende hoofdgroepen:
- bibliologische vakken (Bijbelkunde, hermeneutiek en exegese);
- dogmatologische vakken (dogmatiek, symboliek en ethiek);
- diakoniologische vakken (homiletiek, liturgiek, catechetiek en poimeniek).
Ds. A. van Voorden geeft les in de vakken Bijbelse geschiedenis en kerkgeschiedenis.

Diaken M. Meijering geeft les in het vak kerkrecht.
Voor eventuele lessen in bijbels-Hebreeuws en Grieks wordt gebruik gemaakt van een externe docent,
de heer A.C. Thomson te Dordrecht. Ter bevordering van een juist stemgebruik vindt begeleiding plaats
door een logopedist.
6. Studenten
Student D.E. van de Kieft heeft in mei 2017 het tweede leerjaar met goed gevolg afgesloten en is bevorderd naar het derde leerjaar. Tevens heeft hij toestemming gekregen om in de gemeenten te gaan
proponeren. In 2017 kon helaas geen student tot de studie worden toegelaten.
7. Beleidsplan
Het beleidsplan voor de periode 2012 t/m 2016 is vastgesteld bij bestuursbesluit van 6 juni 2012. Er
hebben zich nadien geen zaken of omstandigheden voorgedaan die tot wijziging van het Beleidsplan
aanleiding geven. Opstelling van een nieuw beleidsplan is aangehouden in afwachting van de omzetting van de stichtingsvorm in een deputaatschap. Om die reden is besloten het huidige beleidsplan te
verlengen tot uiterlijk 31 december 2018. In de loop van 2018 zal een nieuw beleidsplan worden opgesteld voor de komende vijf jaar.
8. Financieel
De uitgaven zijn in 2017 flink lager dan in 2016. De student heeft vanaf zijn proponentschap (medio
juni 2017) geen beroep meer hoeven te doen op een studietoelage ter voorziening in het levensonderhoud. Daarnaast zijn de kosten van doceren aanzienlijk lager. Mede door de ontvangst van een
grote schenking uit de overgebleven gelden van de opgeheven gemeente te Harderwijk, is het jaar
afgesloten met een fors positief resultaat.
9. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Bij beschikking van de Belastingdienst van 1 januari 2008, dossiernummer 41 562 (RSIN 004404592),
is de stichting per genoemde datum erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent
dat giften voor de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook geldt
een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en successie. Door de overgang naar een
kerkelijk deputaatschap vervalt de individuele ANBI-beschikking en geldt voortaan de groepsbeschikking van het kerkverband. Dit wordt nog nader afgestemd met de belastingdienst.
10. Resultaatbestemming
Het positieve resultaat is toegevoegd aan de overige reserves. Daarnaast zijn enkele bestemmingsreserves verhoogd.
Barneveld, 30 mei 2018
M. Meijering, penningmeester

