Deputaatschap Financiële Dienstverlening
van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
(voorheen Stichting Zuivere Waarheid)

JAARVERSLAG 2018
1. Algemeen
Het Deputaatschap Financiële Dienstverlening (DFD) heeft haar werkzaamheden in het verslagjaar
uitgebreid met de activiteiten van de Stichting Financiële steun onderwijs in Canada en NoordAmerika, die op 22 maart 2018 is ontbonden.
De Raad van Deputaten is in 2018 ongewijzigd gebleven. Eind 2018 heeft één van de deputaten
om persoonlijke redenen ontslag gevraagd. Hij wil tot de komende Synode in 2019 nog wel
adviezen geven maar zal dan terugtreden. Dit houdt in dat op de a.s. Synode ons deputaatschap
een voorstel zal doen tot vervulling van de vacature.
Deputaten DFD hebben tweemaal vergaderd en wel op 23 april en 22 oktober 2018.

2. Financieringsfunctie
a. Uitgeleende gelden
In het afgelopen jaar is aan drie gemeenten een financiering verstrekt tot een totaalbedrag van
€ 223.000,--.
Daarnaast zijn een drietal verzoeken binnengekomen tot financiering. Dit betreft gemeenten die
het voornemen hebben om een nieuw kerkgebouw te bouwen. Aan deze gemeenten is in totaal
toegezegd € 1.125.000,--.
b. Opgenomen gelden:
Van een drietal gemeenten mochten middelen worden aangetrokken met een totaal bedrag van
€ 380.000,--.
c. Rentebeleid
De rente die we hebben gevraagd van de uitgeleende gelden was in het verslagjaar 0,75% en
daarmee gelijk aan 2017. Op de aangetrokken middelen hebben we een rente van 0,25% vergoed
en was daarmede ook hetzelfde als 2017. Gezien de rente bij de banken die in het verslagjaar nog
verder is gedaald, is dit een relatief hoog percentage.

3. Exploitatie
Het resultaat over het verslagjaar 2018 is negatief uitgekomen op een bedrag groot € 4.232,--.
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Hierbij is wel aan te tekenen dat in de baten een overboeking zit van het saldo van de opgeheven
Stichting financiële steun onderwijs Canada en Noord-Amerika, groot € 25.809,--. Het feitelijke
verlies van DFD ligt daarmee op € 30.041,--.
Oorzaak is dat de rentemarge niet voldoende is om samen met de binnengekomen collecten en
giften de reiskosten van de predikanten van en naar het buitenland te bekostigen.
In het laatste kwartaal hebben we een brief geschreven aan alle gemeenten om aandacht te
vragen voor de nieuwe situatie in ons kerkelijk leven, namelijk dat alle predikanten weer in
Nederland mogen arbeiden, terwijl alle gemeenten in het buitenland vacant zijn geworden.
De predikanten in Nederland hopen evenwel de gemeenten in het buitenland te dienen en zullen
daardoor meerdere reizen maken wat navenant ook meer kosten met zich zal brengen.
Er is geen onttrekking gedaan uit de Reserve hulp behoeftige gemeenten.
Er is nog bij op te merken dat het resultaat ten behoeve van steun aan het onderwijs in Canada
(SOC) een positief bedrag bedroeg van € 25.809,--. Dit bedrag wordt echter geoormerkt om t.z.t.
uit te keren aan de overzeese scholen en gemeenten.

4. Solvabiliteit
Ten aanzien van de solvabiliteit kan worden opgemerkt dat deze nog wel als voldoende is te
beschouwen. Inclusief de Reserve hulp behoeftige gemeenten ligt dit op 21,3%. Exclusief deze
Reserve beloopt dit 19,5%. Een percentage van 20% achten wij gewenst. Het streven van de Raad
van Deputaten is om minimaal tot een kostendekkende exploitatie te komen.

5. Liquiditeit
De liquide middelen belopen per eind 2018 ca. € 1.200.000,--. Gezien de toezeggingen van te
verstrekken leningen aan enkele gemeenten is er dan weinig ruimte meer.

6. Risicoparagraaf
Op de uitgeleende gelden wordt in principe geen zakelijke zekerheid gevraagd. Daarmede zijn de
verstrekkingen aan onze gemeenten als blanco financiering te beschouwen. Mede daarom houden
we een solvabiliteit van 20% van het balanstotaal aan.

7. Sectie financiële steun onderwijs
Zoals vermeld zijn op 22 maart 2018 de activiteiten van de voormalige Stichting financiële steun
onderwijs in Canada en Noord-Amerika door DFD overgenomen.
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Er wordt een scheiding aangehouden tussen de financiële resultaten van het DFD en de sectie
steun onderwijs Canada (SOC), alsook in de vastlegging van bezittingen en schulden.
Dit gebeurt om inzicht te blijven houden in de geldstroom die in Nederland wordt gevormd door
de ontvangen collecten en giften van kerkenraden en giften van particulieren. Daarnaast wordt
jaarlijks onderzocht in hoeverre er steun moet worden verleend.
De baten bedroegen € 23.525,-- terwijl de uitkeringen een bedrag van € 26.371,-- hebben belopen.
In dit verband willen wij de Synode toestemming vragen om, indien noodzakelijk, ook een bijdrage
in de kosten voor het onderwijs in de andere buitenlandse gemeente mogelijk te maken, namelijk
de gemeente Pretoria. Ook daar zijn de kosten voor het onderwijs vrij hoog.

8. Andere contacten en verbintenissen
Met het Deputaatschap Psychosociale Hulp (DPH) wordt een rekening-courant verhouding
aangehouden; in 2018 zijn er geen mutaties geweest.
Met de gemeente Pretoria in Zuid-Afrika is er ook een rekening-courant verhouding die een
vordering op DFD inhoudt per 31 december 2018 groot € 11.475,--.

9. Financiële commissie
In het jaar 2018 is de financiële commissie niet bijeen geweest.

10. Beleidsvoornemens
Er zijn geen voornemens die grote invloed zullen hebben op de gang van zaken bij ons
deputaatschap.

11. Besluit
De financiële bescheiden zijn gecontroleerd door Accountantskantoor Van Ree, kantoor Alphen
aan den Rijn en hierop is een controleverklaring ontvangen gedateerd 15 april 2019.
Geve de Heere een (onverdiende) zegen op onze werkzaamheden ten bate van onze
Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Achterberg/Bruinisse, mei 2019
J.M. Visser, 1e penningmeester
A.J. Deurloo, 1e secretaris
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