OPENBAAR DEPUTATENVERSLAG
over 2017 van Deputaatschap De Wachter Sions, kerkelijk
weekblad 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 ‘De Wachter Sions’.
2.
Statutaire mutaties na oprichting
Het Deputaatschap ‘De Wachter Sions’ is rechtsopvolger van de voormalige stichting ‘Stichting De
Wachter Sions’, opgericht bij akte van 8 november 2000. Omzetting van de privaatrechtelijke
rechtsvorm in een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap de Gereformeerde Gemeenten in
Nederland, heeft plaatsgevonden bij notariële akte van 13 juni 2017, verleden voor notaris mr. J.
Wolterink te Alphen aan den Rijn.
3.
Doelstelling
Deputaatschap ‘De Wachter Sions’ heeft ten doel: De uitgave van een landelijk kerkelijk orgaan ten
dienste van het geheel van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, binnen het daarvoor door de
Synode gestelde mandaat. Het blad is eigendom van de kerken en bedoelt leiding te geven aan het
kerkelijk leven.
Ter realisering van deze doelstelling wordt wekelijks het kerkelijk blad ‘De Wachter Sions’ uitgegeven.
Alleen in de zomervakantie verschijnt het kerkblad twee weken achtereen niet. Het kerkblad wordt
ook verspreid onder de leden van de buitenlandse gemeenten die verenigd zijn in de Reformed
Congregations in North America, alsook de gemeente te Zuid-Afrika (Pretoria).
Daarnaast heeft het deputaatschap tot taak de periodieke uitgave van een kerkelijk jaarboek. Dit
jaarboek bevat de gegevens van de plaatselijke gemeenten en geeft een overzicht van de organisatie
van het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, met inbegrip van de daarbinnen
werkzame deputaatschappen en stichtingen. De interkerkelijke stichtingen die een relatie hebben met
ons kerkverband zijn er eveneens in opgenomen. De redactionele en overige hieraan verbonden
werkzaamheden zijn uitbesteed aan het Kerkelijk Bureau. Vooralsnog blijft de uitgave van het kerkelijk
jaarboek een activiteit van ons deputaatschap. Dit laatste vanwege btw-technische redenen.
Het deputaatschap is reglementair gevestigd in de gemeente Barneveld. Inschrijfnummer Kamer van
Koophandel: 30168930. RSIN: 809264663 (Rechtspersonen Samenwerking Informatie Nummer).
4.
Samenstelling deputaatschap
Het deputaatschap was per 31 december 2017 als volgt samengesteld:
Ds. J. Roos
Barneveld
voorzitter (tevens hoofdredacteur)
Ds. A. van Voorden
Opheusden
2e voorzitter (adjunct-hoofdredacteur)
Dhr. drs. J.W. van Berkum
Gouda
secretaris
Dhr. G. Lodder
Zwijndrecht
penningmeester
Ds. M. Krijgsman
Arnemuiden
algemeen adjunct
De samenstelling van het deputaatschap bleef in het verslagjaar ongewijzigd.

5.
Administratie
De dagelijkse administratie en overige redactionele werkzaamheden zijn uitbesteed aan de heer M.
Meijering te Opheusden. Bij het administratieve werk wordt hij hierin bijgestaan door zijn vrouw. De
werkzaamheden worden in maatschapsverband verricht (Maatschap BBS Opheusden, bureau voor
administratieve en juridische dienstverlening, budgetbegeleiding en schuldhulpverlening).
6.
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Bij beschikking van de Belastingdienst van 13 maart 2008, dossiernummer 51 857, is het deputaatschap
met ingang van 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat
giften aan het deputaatschap 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.
7.
Beleidsplan
Het Beleidsplan voor de periode 2012 t/m 2016 is vastgesteld bij bestuursbesluit van 5 december 2011.
In afwachting van de statutaire omzetting van de rechtsvorm in 2017, is de geldigheidsduur van dat
Beleidsplan gecontinueerd. Op 30 april 2018 is een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode 2018
t/m 2021.
8.
Financiën
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat € 8.917,--. Op de synode van 14 juni 2017 is
besloten om een positief resultaat boven € 1.500,-- voortaan ten goede te laten komen aan het
Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening ten gunste van het Kerkelijk Bureau.
9.
Abonnees
Het aantal abonnees is het afgelopen jaar gestabiliseerd en bedraagt per 31 december 2017 8.200.
9.1.
Canada/Noord-Amerika en Zuid-Afrika
Wekelijks wordt De Wachter Sions per mail naar Canada verzonden. Vervolgens wordt deze voor de
Canadese abonnees afzonderlijk gedrukt en verspreid. In Zuid-Afrika wordt De Wachter Sions
gekopieerd van de Nederlandse versie (pdf-bestand) en ’s zondags onder de gemeenteleden verspreid.
10.
Digibron
In Digibron, het digitaal kenniscentrum voor de gereformeerde gezindte van de Erdee Media Groep te
Apeldoorn, zijn alle jaargangen van De Wachter Sions opgenomen. Dit kenniscentrum heeft als doel
om het geschreven erfgoed van de gereformeerde gezindte te bewaren en toegankelijk te maken.
Digibron is te vergelijken met een ‘digitale’ bibliotheek. Sinds 2012 is ook de Goudse kerkbode hierin
opgenomen.
11.
Kerkelijk Jaarboek
In 2017 is besloten om het kerkelijk jaarboek voortaan toch weer jaarlijks uit te geven. De hieraan
verbonden werkzaamheden worden door het Kerkelijk Bureau verzorgd. Dit geldt voor redactie en
samenstelling van het kerkelijk jaarboek.
12.
Resultaatbestemming
Gelet op de huidige vermogenspositie is besloten een bedrag van € 8.000,-- af te dragen aan het
Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening. Het restant ad € 917,-- is toegevoegd aan de overige
reserves.

Barneveld, 30 mei 2018

G. Lodder, penningmeester

