OPENBAAR DEPUTATENVERSLAG over 2017
van het Deputaatschap Emerituskas van de
Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
1. Algemeen
Het deputatenverslag over 2017 bevat een toelichting op hoofdlijnen van de activiteiten en de
financiële positie van het Deputaatschap Emerituskas van de Gereformeerde Gemeenten in
Nederland.
2. Oprichting en doelstelling
Het ‘Deputaatschap Emerituskas van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland’ is rechtsopvolger
van de stichting ‘Stichting Emerituskas van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland’, opgericht bij
notariële akte van 4 mei 1964. 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: 41172260. RSIN: 816752783 (Rechtspersonen Samenwerking Informatie Nummer).
Het doel van het deputaatschap is ‘het verlenen van financiële steun aan emerituspredikanten,
predikantsweduwen en –wezen overeenkomstig artikel 13 van de Dordtse Kerkorde, binnen het
daarvoor door de Synode gestelde mandaat’.
3. Samenstelling deputaatschap
Het deputaatschap was per 31 december 2017 als volgt samengesteld:
Ds. J. Roos
Barneveld
voorzitter
Ds. J.A. Weststrate
Montana (Zuid-Afrika) secretaris
Ds. A. Schultink
Rhenen
Ds. A. van Voorden
Opheusden
Diaken M. Meijering
Opheusden
penningmeester
De samenstelling van het deputaatschap bleef het verslagjaar ongewijzigd.
4. Ondersteuningen
In het verslagjaar is een minimaal beroep op de Emerituskas gedaan. De periodieke (aanvullende)
maandbijdragen worden jaarlijks geïndexeerd.
5. Beleidsplan
Het beleidsplan voor de periode 2012 t/m 2016 is vastgesteld bij bestuursbesluit van 6 juni 2012. Er
hebben zich daarna geen feiten 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 vastgesteld voor de komende vijf jaar.
6. Financieel
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 20.243,--. Dit laatste mede als gevolg van
een eenmalige gift van de opgeheven gemeente te Harderwijk. Doordat de periodieke uitgaven gering
zijn, is in 2017 geen adviesbijdrage per lid en dooplid vastgesteld. Het wordt aan de vrijheid van de
kerkenraden overgelaten om voor de Emerituskas een collecte te houden of een financiële bijdrage te
verlenen.

7. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Bij beschikking van de Belastingdienst van 10 juli 2008, dossiernummer 41 563 (RSIN 816752783) is de
rechtsvoorganger van het deputaatschap per 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Ook geldt een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en van 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.
8. Resultaatbestemming
Het resultaat over 2017 ad € 20.243,-- (2016: € 1.971,-- negatief), is toegevoegd aan de overige
reserves. Daarnaast is besloten enkele bestemmingsreserves te verhogen.

Barneveld, 30 mei 2018
M. Meijering, penningmeester

