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Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente (met 

drie wijkgemeenten) te Maarssen. 

Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting van de PKN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 
In deze plaatselijk regeling  zijn op een aantal linker pagina’s (even pagina’s) in een kader de 
teksten opgenomen zoals ze ook vermeld staan in de ordinantie. Deze teksten maken als zodanig 
geen deel uit van deze plaatselijk regeling.  Zij zijn slechts bedoeld als leidraad en zijn niet alles 
omvattend.  
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Vaststelling 

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld: 

door de algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Maarssen op 1 september 2014 

en 

door de algemene kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Maarssen op 1 september 2014 

en op 24 november 2014 aangepast met de nieuwe namen van de wijkgemeenten 

 

  



 Bijlage 6 

 

Bijlage 6, Plaatselijke regeling, Verenigingsbesluit Protestantse Gemeente Maarssen  

 
30 

 

 
 
 

Inhoud 
1. Samenstelling van de algemene kerkenraad ........................................................................... 32 

2. De werkwijze van de algemene kerkenraad ............................................................................ 34 

3 Besluitvorming ......................................................................................................................... 38 

4. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk ........................................ 40 

5. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal ........................................................ 44 

6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – algemeen ........................................................ 46 

7. Aantal en grenzen van de wijkgemeente ................................................................................. 48 

8. Ondertekening ......................................................................................................................... 53 

Bijlagen ............................................................................................................................................. 54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preambule 
De structuur van deze plaatselijke regeling gaat er van uit dat de leden der gemeente elkaar in 
hun verscheidenheid aanvaarden en respecteren. Voorts is zij er op gericht te bevorderen dat de 
leden der gemeente elkaar de grootst mogelijke ruimte geven - binnen het belijden der Kerk -, en 
ten gevolge daarvan de wijkgemeenten een eigen verantwoordelijkheid te geven, in 
verbondenheid met het geheel der gemeente. 
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§ 1. Samenstelling van de algemene kerkenraad 
 
Ordinantietekst (A) 
 

ord. 4 art. 9 Wijkkerkenraden en algemene kerkenraad 

1. Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad. 
Een gemeente met wijkgemeenten heeft naast wijkkerkenraden een algemene kerkenraad. 
Op de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad zijn de artikelen 6 tot en met 8 van 
overeenkomstige toepassing. 
2. Elke wijkkerkenraad wijst aan de hand van een door de algemene kerkenraad op te stellen 
rooster uit zijn midden een of meer leden voor de algemene kerkenraad aan, met dien verstande 
dat in de algemene kerkenraad ten minste twee predikanten, vijf ouderlingen, van wie er twee 
tevens kerkrentmeester zijn, en drie diakenen zitting hebben. Wanneer de algemene kerkenraad 
meer leden telt, dient de verdeling van de zetels over de ambten zo veel mogelijk dezelfde 
verhouding aan te houden. 
Ambtsdragers met een bepaalde opdracht kunnen boventallig door de algemene kerkenraad 
aangewezen worden uit de ambtsdragers van de gemeente of verkozen worden uit de 
stemgerechtigde leden van de gemeente, met dien verstande dat het aantal boventallige leden ten 
hoogste een derde deel is van het totaal aantal leden van de algemene kerkenraad. 
… 

 

Ord. 4, art. 6 
1.    Elke gemeente heeft een kerkenraad. 
2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
3. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad 
het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn 
en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee 
ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn en drie diakenen.  
3.a. In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant ten minste twee  
ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, een ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen  
zitting. 
4.  In een gemeente met minder dan 300 leden kan de kerkenraad een kleiner aantal ambtsdragers 
vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in de plaatselijke regeling – met 
medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering, na in 
daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord – is 
voorzien op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden verricht. 
5.  Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het breed 
moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdragers en 
na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben 
gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen worden verricht. 
6. De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn  
gesteld, als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen. 
7. De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden zijn 
 en dienstdoende predikanten die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid van de kerkenraad. 

 
 

Ord. 11-4 
6. Wanneer een gemeente uit minder dan vier wijkgemeenten bestaat, kan de algemene 
kerkenraad, met instemming van de wijkkerkenraden, besluiten geen wijkraden van 
kerkrentmeesters in te stellen.  
Wanneer geen wijkraden zijn ingesteld, bestaat het college van kerkrentmeesters uit alle 
kerkrentmeesters van de gemeente en worden de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn 
benoemd door de algemene kerkenraad. 
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1. Samenstelling van de algemene kerkenraad 

 
1.1. Aantal ambtsdragers  
De algemene kerkenraad AK bestaat uit de volgende ambtsdragers, die volgens rooster door en 
uit de drie wijkkerkenraden zijn aangewezen: 
 

Predikanten 3 

Ouderlingen 3 

Ouderlingen-kerkrentmeesters 3 

Diakenen 3 

Totaal 12 

 
 
Elke wijkkerkenraad wijst daarbij 1 predikant, 1 ouderling, 1 ouderling-kerkrentmeester en 1 
diaken aan. Daarnaast maakt als boventallig lid een ouderling-scriba deel uit van de AK. Deze 
wordt voor 4 jaar benoemd en wordt in beginsel bij toerbeurt afgevaardigd door één van de 
wijkgemeenten. 
 
 
1.2. Vaste adviseurs 
Als adviseurs nemen aan de vergaderingen van de AK deel, voor zover ze daar al niet deel van 
uitmaken als door één van de wijkkerkenraden aangewezen leden: 
a) de voorzitter van het centrale college van kerkrentmeesters 
b) de voorzitter van het centrale college van diakenen 
Zij brengen in hun kwaliteit van voorzitter van het betreffende college gevraagd en ongevraagd 
advies uit aan de algemene kerkenraad. 
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Ord. 4, art. 8. Werkwijze 

1. De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen. 
2. De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een 
preses, een scriba en een assessor. In het moderamen hebben ten minste een predikant, een 
ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. Indien de kerkenraad minder dan 
twaalf leden telt, hebben in het moderamen ten minste een predikant, een ouderling of een 
ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting. 
3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten 
van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen 
aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van 
formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. 
4. De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden 
ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan 
de kerkenraad. 
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover 
overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en 
met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging 
van het beleidsplan. 
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit 
in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid 
hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het 
beleidsplan of de wijziging vast. 
6. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt 
geregeld: 
het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt 
gekend en gehoord, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het 
beheer van zijn archieven. 
7. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten 
aanzien van: 
- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden; 
- het toelaten van doopleden tot het avondmaal; 
- het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden; 
- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers; 
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw; 
en ter zake van: 
- de aanduiding en de naam van de gemeente; 
- het voortbestaan van de gemeente; 
- het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente; 
- de plaats van samenkomst van de gemeente; 
- het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden 
van een kerkgebouw; 
zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. 
Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de gemeente 
indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven. 
Ord. 4, art. 9 
2. … 
Indien preses en/of scriba als boventallige leden verkozen worden door de algemene kerkenraad 
blijven zij, in afwijking van het bepaalde artikel 8-2 gedurende hun gehele ambtstermijn in functie. 
3. Ter bespreking van voor de gehele gemeente van belang zijnde aangelegenheden roept de 
algemene kerkenraad een vergadering van alle ambtsdragers van de gemeente bijeen. 
4. De verdeling van de taken en bevoegdheden over enerzijds de algemene kerkenraad en 
anderzijds de wijkkerkenraden wordt aangegeven in een door de algemene kerkenraad in overleg 
met de wijkkerkenraden vast te stellen regeling, met dien verstande dat de taken en bevoegdheden 
van de wijk 
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2. De werkwijze van de algemene kerkenraad 

 
2.1  Aantal vergaderingen 
De algemene kerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar. 
 
2.2. Bijeenroepen van de vergadering 
De vergaderingen van de AK worden tenminste 7 dagen van te voren bijeengeroepen door het 
moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda) en met 
toezending van de te bespreken notities. 
 
2.3. Verslag 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende 
vergadering door de AK wordt vastgesteld en ondertekend door preses en scriba. 
Het verslag wordt per jaargang doorlopend genummerd. 
 
2.4.  Openbaarmaking besluiten 
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de AK, worden hetzij schriftelijk in 
het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de 
gemeente bekend gemaakt.   
 
2.5. Verkiezing moderamen 
De in ordinantie 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt steeds in 
een vergadering voor 1 november.  Het voorzitterschap rouleert in beginsel jaarlijks over de 
wijken, maar herbenoeming is mogelijk. 
 
2.6. Plaatsvervangers 
In de vergadering, bedoeld in artikel 2.5., worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba 
aangewezen. 
 
2.7. De gemeente kennen in en horen over 
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de AK de gemeente kent in een bepaalde zaak en 
haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de 
gemeente, die wordt aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst 
verschijnt en afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. 
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil 
horen. 
 
2.8. Toelaten van niet-kerkenraadsleden 
De vergaderingen van de AK zijn niet openbaar. De AK kan echter besluiten dat gemeenteleden en 
eventueel andere belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde vergadering toegelaten 
worden. 
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kerkenraden alles omvatten wat tot de taken en bevoegdheden van de kerkenraad behoort, met 
uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de algemene kerkenraad, 
waaronder, voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald: 
 het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het 

geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg aan de algemene 
kerkenraad wordt toevertrouwd; 

 het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is 
om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid; 

 de vermogensrechtelijke aangelegenheden; 
 datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde 

medewerkers. 
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2.9. Archief 
Het lopend archief van de AK berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid 
van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van 
Ordinatie 11-2-7 sub g. 
 
2.10. Bevoegdheden AK 
In overleg met de wijkkerkenraden heeft de AK met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 
4-9-4 vastgesteld dat het de taak en bevoegdheid van de AK is de volgende zaken te regelen: 

 de verzorging van gemeenschappelijke communicatiemedia 

 het toezien op de juiste uitvoering van het afgesproken financieel beleid en de uitvoering 
van het daartoe behorende sanctiebeleid 

 het toezien op de nakoming van de tussen de wijkgemeenten gemaakte afspraken over 
het gebruik van de kerkgebouwen. Deze afspraken zijn opgenomen in  de notitie ‘gebruik 
gebouwen’ d.d. april 2014, die als bijlage 11 bij deze plaatselijke regeling is opgenomen 
en daarvan onlosmakelijk deel uitmaakt 

Uitgangspunt bij de verdeling van taken en bevoegdheden is, dat de wijkgemeenten een zo groot 
mogelijke zelfstandigheid zullen hebben in beleids- en beheerszaken.  
 
2.11. Commissies 
De AK kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies. Nadere bepalingen omtrent de 
samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten tussen AK en de 
commissies, de werkwijze van de commissies, de rapportage aan de AK e.d. worden per 
commissie vastgelegd in een door de AK vast te stellen instructie. 
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§ 3.  Besluitvorming 
 
Ordinantietekst (A) 
 

Ord. 4, art. 5  Besluitvorming 

1.  In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo 
mogelijk met eenparige stemmen genomen. 
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 
2.  Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel 
verworpen. 
3.  Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden 
gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. 
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken 
de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. 
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen 
op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. 
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een 
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. 
4.  Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden 
van het kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is. 
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die 
vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten 
minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is. 

5.  Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de 

leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is 
voorzien. 
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3 Besluitvorming 

 

3.1. Besluitvorming 

In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk 

met eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 

3.2. Stemming over zaken 
Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. 

Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel 

verworpen. 

3.3. Stemming over personen 
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er 

verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand daartegen bezwaar 

maakt. Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. 

Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. Indien er meer kandidaten zijn dan 

er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn 

uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald. Indien voor 

een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming 

plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Staken de stemmen, dan 

vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. 

3.4. Quorum 

Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet tenminste de helft van het aantal leden van 

het kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een vergadering het quorum niet 

aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden 

genomen op een volgende vergadering die tenminste twee weken later wordt gehouden, ook 

wanneer dan het quorum niet aanwezig is. 
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§ 4.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 
 
Ordinantieteksten (A) 
 

Artikel 4. Vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten met wijkgemeenten 

1. … 
2. In een gemeente met wijkgemeenten vormen de kerkrentmeesters die lid zijn van een 
wijkkerkenraad tezamen met de andere kerkrentmeesters die benoemd zijn door de 
wijkkerkenraad, de wijkraad van kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters die lid zijn van de 
algemene kerkenraad, vormen tezamen met de kerkrentmeesters die daartoe op gezamenlijke 
voordracht van de wijkraden van kerkrentmeesters door de algemene kerkenraad zijn benoemd, 
het college van kerkrentmeesters. 
3. … 

 

Ord. 11, art. 2 Het college van kerkrentmeesters 

1. De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen met 
de kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters. 
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden. 
De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters. 
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de 
gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring 
te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen. 
4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige 
toepassing hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid 
bezwaar te maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en 
geschillen. 
5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aan. 
De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester. 
Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer 
niet in één hand zijn. 
6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden 
deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig, 
a. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen 
door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en 
b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen 
door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen. 
7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak: 
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van 
de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 
7; 
- het zorg dragen voor de geldwerving; 
- het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten 
van de gemeente; 
en voorts 
b. het beheren van de goederen van de gemeente; 
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid; 
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens 
arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein; 
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend 
en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is 
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het  belijdenisboek en - indien 
aanwezig - het trouwboek; 
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4. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk 

 
4.1. Het college van kerkrentmeesters 
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden. Hiervan zijn tenminste 4 ouderlingen-
kerkrentmeesters en ten hoogste 2 tot kerkrentmeester verkozen leden. Uit elk van de wijkraden 
van kerkrentmeesters worden twee kerkrentmeesters benoemd, waarvan er tenminste één 
ouderling-kerkrentmeester is. 
De overige kerkrentmeesters uit de wijkgemeentes kunnen ook aan de vergaderingen van het 
college deelnemen, maar hebben alleen spreekrecht en geen stemrecht. 
 
4.2. Algemene kerkenraad 
Van de ouderlingen-kerkrentmeesters zijn er 3 ook lid van de algemene kerkenraad, uit elke 
wijkgemeente 1. 
 
4.3. Dagelijks bestuur en administrateur 
Het college van kerkrentmeesters wijst elke twee jaar in een vergadering voor 1 oktober uit haar 
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, zodanig, dat een 
kerkrentmeester uit elk van de drie wijkgemeenten één van de drie rollen vervult. Het college van 
kerkrentmeesters wijst tevens een administrateur aan. De administrateur woont op verzoek de 
vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in 
ordinantie  4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. 
 
4.4. Plaatsvervangers 
In de vergadering, genoemd in art. 4.3., worden tevens de plaatsvervangers van de voorzitter en 
de secretaris aangewezen. 
 
4.5. Penningmeester 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van 
het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 
15.000,- euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of 
secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter of secretaris op als 
diens plaatsvervanger.  
 
Het college kan andere personen aanwijzen die betalingen mogen doen namens de gemeente, 
met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een 
maximaal bedrag van 2.500,- euro per betaling. Nadere regelingen, afspraken over de rapportage 
aan het college e.d. worden vastgelegd in een afzonderlijk regeling.  
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. het beheren van de archieven van de gemeente; 
h. het beheren van de verzekeringspolissen. 
Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van 
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en 
- de herderlijke zorg. 
8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem 
toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van 
het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde 
begroting. 
9. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad: 
-  het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, 
verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in 
gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de 
gemeente; 
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde; 
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting; 
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om 
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 
10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen op 
niet-diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij 
vastgestelde begroting zijn voorzien. 

 
 

Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 

1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. 
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard 
vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters 
tezamen. Het college van kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de 
kerkenraad een plaatsvervanger aan. 
… 
2. … 
3. In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de preses en de 
scriba van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn midden een 
plaatsvervanger aan. 
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4.6. Taken van het college van kerkrentmeesters 
Het college van kerkrentmeesters is belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van 
deze gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Zij verricht deze werkzaamheden 
overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties alsmede met inachtneming van 
de bepalingen in deze plaatselijke regeling gesteld. 
 

1. Het college heeft in het bijzonder tot taak, dit in overleg met de algemene kerkenraad en 
in daarvoor in aanmerking komende gevallen met het college van diakenen; 

a. Het voorzien in de stoffelijke behoeften der gemeente; 
b. Het medewerken aan de voorbereiding en de opstelling van het beleidsplan der 

gemeente; 
c. Het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening der gemeente; 
d. Het zorgdragen voor de geldwerving; 
e. Het regelen van de wijze van gebruiken van de aan de wijkgemeente ter 

beschikking gestelde kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienst 
van de gemeente (zie ook bijlage 11 over gebruik kerkgebouwen); 

2. Tot de taak van het college behoort voorts: 
f. Het beheren van de goederen, waaronder de gelden, gebouwen en andere 

vermogensbestanddelen der gemeente; 
g. Het bijhouden van de registers der gemeenteleden en van de doop-, de lidmaten- 

en de trouwboeken. 
 
4.7. Delegatie 
Overeenkomstig ordinantie 11-4-3 heeft het college van kerkrentmeesters de volgende taken aan 
de wijkraad van kerkrentmeesters toevertrouwd: 

a. Het voorzien in de stoffelijke behoeften der wijkgemeente 
b. Het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening der wijkgemeente 
c. Het zorgdragen voor de geldwerving in de wijkgemeente 
d. Het regelen van de wijze van gebruiken van de aan de wijkgemeente ter beschikking 

gestelde kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienst van de gemeente 
e. Het beheren van de goederen, waaronder de gelden, gebouwen en andere 

vermogensbestanddelen die door de algemene kerkenraad aan de wijkgemeente ter 
beschikking zijn gesteld 

 
In het kader van de vereniging tot Protestantse Gemeente Maarssen zijn afspraken gemaakt over 
de toedeling (allocatie) van vermogen aan de drie wijkgemeenten. Deze afspraken zijn vastgelegd 
in de notities ‘Allocatie van vermogen Hervormd’ d.d. 22 mei 2014 en ‘Allocatie van Vermogen 
Gereformeerd’ d.d. 15 april 2014. Deze notities zijn opgenomen als bijlage 6 en 7 bij deze 
plaatselijke regeling en maken daarvan onlosmakelijk onderdeel uit. 
Voorts hebben het college van kerkrentmeesters en de wijkraad hun afspraken over de uitvoering 
van de gedelegeerde taken, het overleg daarover en de rapportage van de wijkraad aan het 
college schriftelijk vastgelegd in de nota Financieel Beleid Protestantse Gemeente Maarssen d.d. 
22 mei 2014. Deze nota maakt - als bijlage 5 - onlosmakelijk onderdeel uit van deze plaatselijke 
regeling. 
  



 Bijlage 6 

 

Bijlage 6, Plaatselijke regeling, Verenigingsbesluit Protestantse Gemeente Maarssen  

 
43 

§ 4.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 
 

Artikel 4. Vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten met wijkgemeenten 

1. … 
4. In een gemeente met wijkgemeenten vormen de diakenen die lid zijn van een wijkkerkenraad, 
de wijkraad van diakenen. De leden van het college van diakenen worden aangewezen op de wijze 
als is opgenomen in de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden 
van de gemeente, als bedoeld in ord. 4-7-2. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden op voordracht van het college van diakenen 
benoemd door de algemene kerkenraad. 
5. … 

 

Ord. 11, art. 3. Het college van diakenen 

1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit 
ten minste drie leden. 
2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het 
middelenbeheer niet in één hand zijn. 
3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden deelnemen, is 
een besluit van het college slechts rechtsgeldig, 
a. wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de 
kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en 
b. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de 
kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen. 
4. Het college van diakenen heeft tot taak: 
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 
materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door: 
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de 
diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de 
artikelen 6 en 7; 
- het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente; 
en voorts 
b.  het beheren van de goederen van de diaconie; 
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, 
personeelsbeleid; 
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens 
arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn; 
e. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op 
diaconaal terrein werkzaam zijn; 
f. het beheren van verzekeringspolissen. 
5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem 
toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de 
kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting. 
6. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad: 
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde; 
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting; 
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om 
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 
7. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, 
kassen, fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland. 
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de 
behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan 
het college van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal 
werk van de gemeente. 
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5. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 

 
5.1. Samenstelling 
Het college van diakenen bestaat uit 6 diakenen, 2 uit elke wijkgemeente. De overige diakenen uit 
de wijkgemeenten kunnen ook aan de vergaderingen van het college deelnemen, maar hebben 
alleen spreekrecht en geen stemrecht. 
 
5.2. Dagelijks bestuur en administrateur 
Het college van diakenen wijst elke twee jaar in een vergadering voor 1 oktober uit haar midden 
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, zodanig, dat een diaken uit elk van de 
drie wijkgemeenten één van de drie rollen vervult. Het college van diakenen kan ervoor kiezen 
een aparte administrateur aan te stellen, die belast wordt met de boekhouding van het college. 
Deze administrateur woont de vergaderingen van het college dan bij en heeft daar een 
adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van 
toepassing. Ook kan het college van diakenen ervoor kiezen uit zijn midden een administrerend 
diaken aan te wijzen, die belast wordt met de boekhouding van het college. 
 
5.3. Plaatsvervanging 
Tijdens de collegevergadering bedoeld in 5.2 wijst het college tevens de plaatsvervangers van de 
voorzitter en de secretaris aan.  
 
5.4. Bevoegdheden 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van 
het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 
10.000,- euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of 
secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de 
penningmeester treedt de voorzitter of de penningmeester op als diens plaatsvervanger.  
 
Het college kan andere personen aanwijzen die betalingen mogen doen namens de gemeente, 
met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een 
maximaal bedrag van 2.500,- euro per betaling. Nadere regelingen, afspraken over de rapportage 
aan het college e.d. worden vastgelegd in een afzonderlijk regeling.  
 
5.5. Delegatie 
Overeenkomstig ordinantie  11-4-5 heeft het college van diakenen de volgende taken aan de 
wijkraad van diakenen toevertrouwd: 
a. Het meewerken aan de voorbereiding en de opstelling van het beleidsplan van de 

wijkdiaconie 
b. Het voeren van de financiële administratie van de diaconie van de wijkgemeente 
c. Het zorgdragen voor de diaconale geldwerving in de wijkgemeente 
d. Het jaarlijks voor 1 september opstellen van de diaconale begroting van de wijkge-meente en 

ter goedkeuring op uiterlijk 1 oktober aanbieden aan de wijkkerkenraad, waarna via het 
college van diakenen voor 15 oktober opneming plaatsvindt in de cen-trale begroting die in 
november aan de algemene kerkenraad ter goedkeuring voor 1 december wordt voorgelegd. 

e. Het jaarlijks voor 1 maart opstellen van de diaconale jaarrekening en het voor 1 april ter 
goedkeuring aanbieden aan de wijkkerkenraad, waarna het college van diakenen  voor 15 
april de centrale diaconale jaarrekening opstelt en deze voor 8 mei zal goedkeuren. Voor 31 
mei volgt dan vaststelling door de algemene kerkenraad. 
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8. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen waaraan voor 
de diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde 
begroting zijn voorzien. 

 

Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging 

1. … 
2. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het 
bestuur van de diaconie. 
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard 
vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door 
de voorzitter en de 
secretaris van het college van diakenen tezamen. Het college van diakenen wijst voor elk van 
beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.… 
3. … 

§ 4.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, 
jaarrekeningen, collecterooster   

Ord. 11, art. 6. De begrotingen en het collecterooster 

1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de 
kerkenraad en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over 
de in samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen 
en het collecterooster van het komende kalenderjaar. 
2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun 
ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg 
opgesteld gemeenschappelijk ontwerpcollecterooster. 
3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het 
betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen overeenstemming 
wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het regionale college voor de behandeling 
van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college neemt de kerkenraad een 
definitief besluit. 
4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting 
in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de 
gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun 
mening over de begrotingen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van 
werken van de kerkenraad is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het 
collecterooster vast. 
5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde 
in lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing. 

 

Ord. 11, art. 7. De jaarrekeningen 

1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun 
ontwerpjaarrekeningen over het laatstverlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor. 
2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en 
tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De 
kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen 
kenbaar te maken. op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is 
aangegeven. 
3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de 
kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de 
kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor de behandeling van 
beheerszaken nader overleg wenst. 
4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de 
gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen 
certificerend accountant of twee andere onafhankelijke deskundigen. 
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Het college van diakenen en de wijkraad hebben hun afspraken over de uitvoering van deze 
taken, het overleg daarover en de rapportage van de wijkraad aan het college schriftelijk 
vastgelegd in de nota Financieel Beleid Diaconie van de Protestantse Gemeente Maarssen d.d. 
mei 2012. Deze nota is als bijlage 8 toegevoegd en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze 
plaatselijke regeling. 
 
In het kader van de vereniging tot Protestantse Gemeente Maarssen zijn afspraken gemaakt over 
de toedeling (allocatie) van vermogen aan de drie wijkgemeenten. Deze afspraken zijn vastgelegd 
in de notities ‘Verdelingsbesluit diaconaal vermogen Hervormd’ d.d. 24 april 2013 en ‘Allocatie 
diaconaal vermogen gereformeerd’ d.d. 5 febr. 2012. Deze notities zijn opgenomen als bijlagen 9 
en 10 bij deze plaatselijke regeling en maken daarvan onlosmakelijk onderdeel uit. 

6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – algemeen 

 
6.1 Begroting 

a. Vóór 1 september stellen de wijkraden van kerkrentmeesters en diakenen de begroting 
op. 

b. Vóór 1 oktober dienen de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van 
kerkrentmeesters en diakenen de door hen vastgestelde wijkbegrotingen in, met afschrift 
aan het college van kerkrentmeesters c.q. diakenen. 

c. De wijkbegrotingen worden door de colleges van kerkrentmeesters en diakenen 
opgenomen in de begroting van de gemeente.  

d. Vóór 8 november dienen de college van kerkrentmeesters en het college van diakenen de 
door hun goedgekeurde ontwerpbegrotingen bij de algemene kerkenraad in, vergezeld 
van het collecterooster voor het komende jaar. 

e. Vóór 1 december stelt de Algemene kerkenraad de begroting vast.  
f. Indien de algemene kerkenraad dan wel een van de colleges bezwaren heeft tegen een 

wijkbegroting treden zij in overleg met de wijkkerkenraad en de wijkraden teneinde de 
bezwaren weg te nemen. 

 
6.2 Jaarrekening 

a. Vóór 1 maart stellen de wijkraden van kerkrentmeesters en diakenen de jaarrekening op. 
b. Vóór 1 april dienen de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van 

kerkrentmeesters en diakenen de door hen vastgestelde wijkjaarrekening in, met afschrift 
aan het college van kerkrentmeesters c.q. diakenen. 

c. De wijkjaarrekeningen worden door de algemene kerkenraad c.q. colleges van 
kerkrentmeesters en diakenen opgenomen in de jaarrekening van de gemeente. 

d. Vóór 15 april stellen de college van kerkrentmeesters c.q. diakenen de jaarrekening van 
gehele gemeente op. 

e. Vóór 8 mei de college van kerkrentmeesters en het college van diakenen de door hun 
goedgekeurde jaarrekening bij de algemene kerkenraad in. 

f. Vóór 31 mei stelt de Algemene kerkenraad de jaarrekening vast. 
g. Indien de algemene kerkenraad dan wel een van de colleges bezwaren heeft tegen een 

wijkjaarrekening treden zij in overleg met de wijkkerkenraad en de wijkraden teneinde de 
bezwaren weg te nemen. 
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§ 4.4. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen 
 

In deze paragraaf worden nog een aantal vermeldingen van de kerkrentmeesters en de 
diakenen in de ordinanties bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland 
genoemd, bedoeld om een indruk te geven van de taken, die in de kerkorde zijn 
toegedacht aan het college van kerkrentmeesters resp. diakenen en die in de vorige 
paragrafen van het model nog niet zijn genoemd. 

 

A. Kerkrentmeesters 
 
Ordinantie 3 
 
art. 5 (beroeping van predikanten) 
…  
3. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde 
inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en de scriba van de 
(algemene) kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het college van 
kerkrentmeesters. 
… 
 
art. 10 
…  
2. Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien 
toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters, 
- de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-

diaconale aard, 
- het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het 

belijdenisboek en het trouwboek. 
 
art. 28 
… 
2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het 
kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn. 
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld 
- voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen; 
- … 
 
 
Ordinantie 4 
 
art. 8 
… 
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover 
overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en 
met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 
… 
 
Ordinantie 5 
 
art. 6 
… 
2.  De kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van 
kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de kerkmusicus 
geschiedt door het college van kerkrentmeesters. 
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6.3 Publicatie 
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening 
worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. 
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd 
en plaats vermeld. 
 
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden 
gestuurd aan de scriba van de algemene kerkenraad. 
 
6.4 Financieel Beleid 
Alle afspraken tussen de algemene kerkenraad, de wijkkerkenraden en de colleges van 
kerkrentmeesters en diakenen over het begrotingsbeleid, het uitvoeringsbeleid, het  
verantwoordingsbeleid en het sanctiebeleid zijn vastgelegd in de notities Financieel Beleid 
(Diaconie) van de Protestantse Gemeente Maarssen d.d. mei 2012 en 22 mei 2014, die als bijlagen 
5 en 8 zijn toegevoegd en onlosmakelijk deel uitmaken van deze plaatselijke regeling. 

7. Aantal en grenzen van de wijkgemeente 

 

7.1. De gemeente heeft drie wijkgemeenten. 

De Protestantse Gemeente Maarssen bestaat uit drie wijkgemeenten. 

7.2. Topografische kaart 

De grenzen van de wijkgemeenten zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens 

vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen, huisnummers en postcodes die de 

grenzen van de wijkgemeenten vormen, van welke documenten een afschrift als bijlage aan deze 

plaatselijke regeling is gehecht. 

7.3. Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk: 

1. het territoir der gemeente gelegen tussen de as van het Amsterdam-Rijnkanaal en de as 

van de rivier de Vecht, alsmede 

2. het territoir der gemeente gelegen ten oosten van de rivier de Vecht, begrensd door: 

a. de straten Kaatsbaan, Nassaustraat,  Thorbeckelaan (de nummers 1 tot en met 15), 

Dr. Plesmanlaan (vanaf de hoek met de Thorbeckelaan) in ongeveer zuidoostelijke 

richting, Maarsseveensevaart ongeveer in noordoostelijke richting lopende gedeelte; 

b. de denkbeeldige lijn die loopt in het verlengde van het hiervoor bedoelde gedeelte 

van de Maarsseveensevaart tot de grens van de gemeente der Kerk te Tienhoven; 

c. de grenzen van de gemeente der Kerk respectievelijk te Tienhoven en te Utrecht; 

Het gebied bestaat uit de postcodes: 
• 3601 AA tot en met 3601 AZ 
• 3601 BA tot en met 3601 BK 
• 3601 BL de huisnummers 1 tot en met 15 
• 3601 BM 



 Bijlage 6 

 

Bijlage 6, Plaatselijke regeling, Verenigingsbesluit Protestantse Gemeente Maarssen  

 
49 

 
 
Artikel 7.   

1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de 
kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster. 
2. De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van 
kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster geschiedt 
door het college van kerkrentmeesters. 
… 
 
Artikel 8. Het kerkgebouw  

1.  De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten 
berust bij het college van kerkrentmeesters. 
2.  Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord het orgaan van de kerk 
dat op dit terrein werkzaam is. 
3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij 
voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden. 
4. Wanneer een kerkgebouw in gebruik is bij een wijkgemeente dient in de leden 1, 2 en 3 in 
plaats van het college van kerkrentmeesters wijkraad van kerkrentmeesters en in plaats van 
kerkenraad wijkkerkenraad te worden gelezen, tenzij in de plaatselijke regeling anders is bepaald. 

 

 

B. Diakenen 
 
Ordinantie 3 

Artikel 11. Het dienstwerk van de diakenen 

1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen 
toevertrouwd 

- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 
- de dienst aan de Tafel van de Heer; 
- het mede voorbereiden van de voorbeden; 
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het 

maatschappelijk welzijn; 
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale 

vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 
verantwoordelijkheid dienaangaande; 

- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat 
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere 

vergaderingen. 

 
Artikel 28.De kerkelijke medewerkers 

… 
2.De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het 
kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn. 
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld 
-voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen; 
… 
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• 3601 CD tot en met 3601 CG 
• 3601 CJ tot en met 3601 CP 
• 3601 EA tot en m 3601 ED 
• 3602 
• 3603 
• 3604 
 
 
 
 
 

7.4. Protestantse wijkgemeente Ichthus omvat: 

Het territoir der gemeente gelegen ten noordoosten van de rivier de Vecht, begrensd door de 

straten Kaatsbaan en Nassaustraat (deze straten behoren in zijn geheel niet tot deze 

wijkgemeente, Thorbeckelaan (waarvan de nummers 1 tot en met 15 niet tot deze wijk gemeente 

behoren),Dr. Plesmanlaan (vanaf de hoek met de Thorbeckelaan) in ongeveer zuidoostelijke 

richting en Maarsseveensevaart (het in noordoostelijke richting lopende gedeelte tot de grens van 

de gemeente der Kerk te Tienhoven); 

Het gebied bestaat uit de volgende postcodes: 
• 3601 AL tot en met 3601 AS 
• 3601 BL de huisnummers 17 tot en met 25 
• 3601 BN tot en met 3601 CC 
• 3601 CH 
• 3601 DA tot en met 3601 DZ 
• 3601 EE tot en met 3601 XR 
 
7.5. Protestantse wijkgemeente De Ark omvat: 

het territoir der gemeente, begrensd door: 

1. de as van het Amsterdam-Rijnkanaal; 

2. de grenzen van de gemeente der Kerk respectievelijk te Breukelen, te Vleuten en De Haar 

en te Utrecht. 

Het gebied bestaat uit de volgende postcodes: 

 3542 DA Westkanaaldijk 

 3542 DA tot en met 3542 DC (Kantonnale weg) 

 3542 EA tot en met 3542 EG (Zonnebaan) 

 3605 Nieuwe Stationsweg, Haarrijnweg, Antilopespoor, Kamelenspoor, Zebraspoor, 
Bisonspoor, Waterstede  

 3606 Handelsweg, Maarssenbroeksedijk, Nijverheidsweg, Planentenbaan, Westka-naaldijk, 
Industrieweg, Het Kwadrant, Komentenweg 

 3607 Duivenkamp, Fazantenkamp, Vogelweg, Pauwenkamp , Reigerskamp, Spech-tenkamp, 
Valkenkamp, Zwanenkamp    

 3608 Boomstede, Floraweg, BLoemstede   
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Ordinantie 4 

 
Artikel 8.Werkwijze 

… 
5.De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover 
overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en 
met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente. 
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging 
van het beleidsplan. 

 

Ordinantie 7 
 
Artikel 3.De viering van het avondmaal 

1.Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer 
dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen. 
De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking 
van een van de orden uit het dienstboek van de kerk. 

 

 

Ordinantie 8 
 
Artikel 3.De diaconale arbeid 

… 
3.De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden 
van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst 
van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding 
van de diakenen wordt verricht. 
4.De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder 
leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, 
met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14. 
 

 
 

§ 5. Aantal en grenzen van de wijkgemeenten 
 
Ord. 2, art. 16. Gemeenten met wijkgemeenten 
 
… 
6. Het aantal en de grenzen van de wijkgemeenten worden, nadat de betrokken wijkkerkenraden 
zijn gehoord en de leden van de betrokken wijkgemeenten de gelegenheid hebben gekregen hun 
oordeel kenbaar te maken, vastgesteld en gewijzigd door de algemene kerkenraad. 
Vaststelling en wijziging van het aantal wijkgemeenten kan alleen plaatsvinden met medewerking 
en goedvinden van de classicale vergadering. 
… 
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7.6. Wijzigingen 

Voor de vaststelling dan wel wijziging van het aantal wijkgemeenten en de grenzen wordt het 

voorstel daartoe in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. 

De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd 
en plaats vermeld. 
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden 
gestuurd aan de scriba van de algemene kerkenraad. 
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8. Ondertekening 

 

 

ds C. de Boon, preses     E. Verbeek, scriba 

 

 

 

M. Kreijenbroek, preses    E.A. Nieuwenhuizen, scriba 
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Bijlagen bij de Plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente Maarssen 
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 Bijlage 6 

 

Bijlage 6, Plaatselijke regeling, Verenigingsbesluit Protestantse Gemeente Maarssen  

 
55 

§ 6. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling  

 
Ordinantie 4-7-2 

De regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente worden vastgesteld en 
gewijzigd na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben en na 
overleg met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de organen van de 
gemeente voorzover een regeling op het functioneren van zulk een college of orgaan rechtstreeks 
betrekking heeft. 
Deze regelingen zijn ten minste: 
- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers; 
- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad; 
- de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 
gemeente. 
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het 
breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse 
gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie. 
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Topografische kaart van de grenzen van de wijkgemeenten van de  Protestantse 

Gemeente Maarssen. 

 

 

 

Protestantse wijkgemeente  Ontmoetingskerk is het gebied binnen de rodelijn 

Protestantse wijkgemeente Ichthus  is het gebied binnen de groenelijn 

Protestantse wijkgemeente De Ark is het gebied binnen de blauwelijn 
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Lijst straten en postcodes van de Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 

Post-Cd Straat Hnr 
van 

Hnr 
t/m 

 Post-Cd Straat Hnr 
van 

Hnr 
t/m 

3601AA Huis Ten Boschstraat 1 7  3603AP Julianaweg 1 27 

3601AB Huis Ten Boschstraat 2 10  3603AR Julianaweg 2 28 

3601AC Merenhoef 1 34  3603AS Termeerweg 1 17 

3601AD Zandweg 4 28  3603AT Termeerweg 2 16 

3601AE Zandweg 29 45  3603AV Raadhuisstraat 1 33 

3601AG Maarsseveensegrachtje 1 9  3603AW Raadhuisstraat 2 58 

3601AH Langegracht 2 25  3603AX Bolensteinsestraat 18 49 

3601AJ Langegracht 26 44  3603AZ Bolensteinsestraat 1 17 

3601AK Langegracht 45 57  3603BA Breedstraat 1 16 

3601BA Nassaustraat 1 21  3603BB Breedstraat 17 34 

3601BB Nassaustraat 23 65  3603BC Schippersgracht 1 25 

3601BC Nassaustraat 67 89  3603BD Mozartlaan 1 41 

3601BD Nassaustraat 91 115  3603BE Mozartlaan 43 53 

3601BE Nassaustraat 117 151  3603BH Mozartlaan 4 48 

3601BG Nassaustraat 2 22  3603BJ Mozartlaan 50 68 

3601BH Nassaustraat 24 66  3603BK Besselsesteeg 1 3 

3601BJ Nassaustraat 68 86  3603BM Harmonieplein 1 29 

3601BK Schoutenstraat 1 5  3603BN Harmonieweg 1 5 

3601BL Thorbeckelaan 1 15  3603BP Harmonieplein 31 51 

3601BM Thorbeckelaan 2 80  3603BR Harmonieplein 53 113 

3601CD Maarsseveensevaart 2 28  3603BS Harmonieplein 115 129 

3601CE Maarsseveensevaart 30 68  3603CA Verdilaan 1 26 

3601CG Maarsseveensevaart 70 92  3603CE Chopinlaan 2 12 

3601CJ Oude 
Maarsseveensevaart 

1 40  3603CG Chopinlaan 1 1 

3601CK Vechtensteinlaan 2 44  3603CH Beethovenlaan 1 9 

3601CL Vechtensteinlaan 46 92  3603CJ Beethovenlaan 2 4 

3601CM Vechtensteinlaan 1 37  3603CK Bachplein 2 20 

3601CN Vechtensteinlaan 39 77  3603CL Kerkweg 1 43 

3601CP Vechtensteinlaan 79 151  3603CM Kerkweg 2 60 

3601EA Kaatsbaan 1 21  3603CN Gaslaan 1 59 

3601EB Kaatsbaan 23 37  3603CP Bolensteinseweg 1 10 

3601EC Kaatsbaan 2 28  3603CR Wilhelminaweg 1 9 

3601ED Kaatsbaan 30 48  3603CS Straatweg 130 156 

3601AZ De Kwekerij 1 60  3603CT Straatweg 158 178 

3602AA Oostwaard 9 33  3603CV Straatweg 11 31 

3602AC Zandweg 1 3  3603CW Straatweg 33 43 

3602AD Zandweg 2 2  3603CX Oostkanaaldijk 5 9 

3602AE Nedereindsevaart 2 8  3603CZ Oostkanaaldijk 2 10 

3602AG Gageldijk 1 29  3603EA Maarssenbroeksedijk 
Oost 

1 23 

3602AH Gageldijk 31 69  3603EB Maarssenbroeksedijk 
Oost 

2 38 

3602AJ Gageldijk  71 99 
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Post-Cd Straat Hnr 
van 

Hnr 
t/m 

 Post-Cd Straat Hnr 
van 

Hnr 
t/m 

3602AK Gageldijk 101 131  3603EC Stationsweg 1 1 

3602AL Gageldijk 2 40  3603ED Stationsweg 3 25 

3602AM Herenweg 1 31  3603EE Stationsweg 2 28 

3602AN Maarssev Poort 2 2  3603EG Stationsweg 30 50 

3602AN Herenweg 33 55  3603EJ De Wolffshoek 1 28 

3602AP Herenweg 2 30  3603EK Daniel Stoopendaallaan 1 21 

3602AR Herenweg 32 66  3603EL Daniel Stoopendaallaan 2 42 

3602AS Sluysoort 1 58  3603EM Daniel Stoopendaallaan 44 106 

3602AT Tuinbouwweg 1 33  3603EN Petrus Lutgershof 1 21 

3602PA Van Lingelaan 1 59  3603EP Nicolaas Basterthof 1 19 

3602PB Van Lingelaan 60 132  3603ER Willem van 
Leusdenlaan 

1 69 

3602PC Meijenlaan 1 18  3603ES Willem van 
Leusdenlaan 

2 60 

3602PD Domisstraat 1 39  3603GA Marco Pololaan 1 29 

3602PE Van Exelstraat 1 33  3603GB Abel Tasmanlaan 2 24 

3602PG Van Exelstraat 2 32  3603GC Abel Tasmanlaan 1 19 

3602PH Hondiusstraat 1 79  3603GD Columbuslaan 1 27 

3602PJ Hondiusstraat 2 84  3603GE Cornelis de 
Houtmanlaan 

1 23 

3602PK Buitenweg 1 53  3603GG Jacob Le Mairelaan 2 20 

3602PL Buitenweg 55 121  3603GH Jacob van 
Heemskerklaan 

1 15 

3602PM Van Reedestraat 1 44  3603GJ Jacob van 
Heemskerklaan 

2 28 

3602PN d'Orvillestraat 1 8  3603GK Jacob van 
Heemskerklaan 

30 52 

3602PP Van Uffelenstraat 1 8  3603GL Olivier van Noortlaan 1 19 

3602PR De Joncheerestraat 1 8  3603GM Willem Barendszlaan 1 19 

3602PS Buitenweg 2 42  3603GN Snavelenburg 1 1 

3602PT Buitenweg 44 78  3604AA Amsterdamsestraatweg 2 18 

3602PV Buitenweg 80 126  3604AB Binnenweg 1 29 

3602PW Buitenweg 128 152  3604AC Binnenweg 2 28 

3602XA Oostwaard 44 61  3604AD Binnenweg 30 52 

3602XB Buitenweg 205 281  3604AE Friezenstraat 1 37 

3602XC Buitenweg 283 353  3604AG Friezenstraat 2 38 

3602XD Steenoven 1 15  3604AH Kanaalstraat 1 17 

3602XE Panoven 1 15  3604AJ Burg Cambier v 
Nootenstr 

1 45 

3602XG Panoven 2 30  3604AK Burg Cambier v 
Nootenstr 

2 46 

3602XH Ticheloven 1 31  3604AL Burg S v Linschotenstr 1 47 

3602XJ Ticheloven 2 24  3604AM Burg S v Linschotenstr 2 48 

3602XK IJsvogel 1 45  3604AN Burg Egginkstraat 1 27 

3602XL IJsvogel 47 69  3604AP Burg Egginkstraat 29 53 
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Post-Cd Straat Hnr 
van 

Hnr 
t/m 

 Post-Cd Straat Hnr 
van 

Hnr 
t/m 

3602XM IJsvogel 71 101  3604AR Burg Egginkstraat 2 26 

3602XN IJsvogel 2 34  3604AS Burg Egginkstraat 28 52 

3602XP IJsvogel 36 56  3604AT Dwarsweg 1 5 

3602XR IJsvogel 58 134  3604AV Molenweg 1 76 

3602ZA Buitenweg 123 177  3604AW Sportparkweg 2 162 

3602ZB Geertruid Veerenlaan 2 60  3604AZ Oostkanaaldijk 1 1 

3602ZC Geertruid Veerenlaan 62 94  3604BA Straatweg 1 9 

3602ZD Buitenweg 179 203  3604BB Straatweg 2 52 

3602ZE De Lespaullaan 1 27  3604BC Straatweg 54 90 

3602ZG Buitenweg 154 186  3604BD Straatweg 92 128 

3602ZH Buitenweg 188 250  3604BE Rogier van 
Otterloolaan 

1 45 

3602ZJ Buitenweg 252 306  3604BG Rogier van 
Otterloolaan 

47 105 

3602ZK Buitenweg 308 342  3604BH Rogier van 
Otterloolaan 

2 46 

3602ZL Cramerlaan 2 24  3604CA Burgemeester 
Dolmanslaan 

1 47 

3602ZM Fahrheuslaan 2 56  3604CB Burgemeester 
Dolmanslaan 

2 70 

3602ZN Blesenlaan 1 29  3604CC Burg Huydecoperhof 1 14 

3602ZP Blesenlaan 2 14  3604CD Burg Van den Helmlaan 1 27 

3602ZR Croocklaan 1 87  3604CE Burg Van den Helmlaan 29 105 

3602ZS Croocklaan 2 32  3604DA Verlengde Molenweg 1 25 

3602ZT AB Degenplein 2 26  3604DB Proostwetering 1 80 

3602ZV Ranstplein 1 19  3604DC Ruymzicht 1 18 

3602ZW Ranstplein 2 42  3604DD M. van Zeggelenhof 1 13 

3603AA Parkweg 1 21  3604DE L. Rotgansstraat 1 59 

3603AB Parkweg 23 67  3604DG C.P. Klapstraat 1 30 

3603AC Parkweg 2 32  3604DH Proostwetering 57 101 

3603AD Parkweg 34 50  3604DJ J Reyneke van Stuwestr 1 44 

3603AE Binnenweg 31 47  3604DK J Homan van der 
Heidepln 

2 88 

3603AG Binnenweg 54 70  3604DL Dr R van Lutterveltstr 2 60 

3603AH Beekweg 1 17  3604DM Op Buurenplein 1 11 

3603AJ Beekweg 2 20  3604DP Proostwetering 82 186 

3603AK Emmaweg 1 23  3604DV De Hoopkade 52 57 

3603AL Emmaweg 25 61  3604DW J. de Regtstraat 1 15 

3603AM Emmaweg 2 34  3604DX De Hoopkade 24 51 

3603AN Emmaweg 36 62  3604DZ De Hoopkade 1 22 
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3601AL Herengracht 1 9  3601HZ Kortenaerstraat 2 12 

3601AM Herengracht 10 23  3601JA Peerlenburgh 1 45 

3601AN Zandpad 1 22  3601JB Peerlenburgh 2 18 

3601AR Machinekade 1 25  3601JC Leeuwenhof 1 17 

3601AS Machinekade 2 24  3601JD Leeuwenhof 2 14 

3601BL Thorbeckelaan 17 25  3601JE Oosterbosch 1 11 

3601BN Albardastraat 2 12  3601JG Oosterbosch 2 10 

3601BP Maire Hofstedelaan 1 19  3601JH Evertsenstraat 1 12 

3601BR Maire Hofstedelaan 2 44  3601JJ Zogweteringlaan 1 19 

3601BS Maire Hofstedelaan 46 56  3601JK Suyderhoflaan 1 25 

3601BT Lelystraat 1 7  3601JL Suyderhoflaan 27 55 

3601BV Lelystraat 2 20  3601JM Boshovenlaan 1 13 

3601BW Gerbrandystraat 1 24  3601JN Donkerelaan 1 27 

3601BX Treubstraat 2 18  3601JP Donkerelaan 2 24 

3601BZ De Savornin 
Lohmanstraat 

1 26  3601JR Donkerelaan 26 56 

3601CA Colijnstraat 1 14  3601JS Doornhoecklaan 1 35 

3601CB Ruys de 
Beerenbrouckstr 

2 18  3601JT Doornhoecklaan 37 81 

3601CC Maarsseveensevaart 1 11  3601JV Doornhoecklaan 2 24 

3601CH Veenkade 3 20  3601JW Doornhoecklaan 26 50 

3601DA Dr. Plesmanlaan 1 17  3601JX Doornhoecklaan 52 76 

3601DB Dr. Plesmanlaan 2 44  3601JZ Doornhoecklaan 78 102 

3601DC Dr. Plesmanlaan 46 92  3601NA Zandpad 23 44 

3601DD Dr. Plesmanlaan 94 134  3601RA Jacob van 
Ruysdaelstraat 

1 16 

3601DE Dr. Plesmanlaan 136 174  3601RB Jan Steenstraat 1 28 

3601DG Dr. Plesmanlaan 176 212  3601RC Paulus Potterstraat 37 59 

3601DH Dr. Plesmanlaan 214 252  3601RD Paulus Potterstraat 1 35 

3601DJ Dr. Plesmanlaan 254 292  3601RE Adriaan van 
Ostadestraat 

1 13 

3601DK Dr. Plesmanlaan 294 336  3601RG Gerard Terborchstraat 2 38 

3601DL Dr. Plesmanlaan 338 384  3601RH Gerard Terborchstraat 27 63 

3601DM Dr. Plesmanlaan 386 428  3601RJ Gerard Terborchstraat 1 25 

3601DN Dr. Plesmanlaan 430 500  3601RK Meindert 
Hobbemastraat 

2 32 

3601DP Nicolaas Maesstraat 1 35  3601RL Meindert 
Hobbemastraat 

1 41 

3601DR Nicolaas Maesstraat 2 22  3601RM Rembrandtsingel 2 36 

3601DS Nicolaas Maesstraat 24 70  3601RN Rembrandtsingel 33 55 

3601DT Nicolaas Maesstraat 72 102  3601RR Rembrandtsingel 1 21 

3601DV Nicolaas Maesstraat 104 134  3601SB Constantijn Huygensstr 30 64 

3601DW Nicolaas Maesstraat 136 166  3601SC Constantijn Huygensstr 2 28 
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3601DX Frans van 
Mierisstraat 

1 35  3601SE Constantijn Huygensstr 1 11 

3601DZ Frans van 
Mierisstraat 

2 28  3601SG Roemer Visscherstraat 1 18 

3601EE Pieter de 
Hooghstraat 

1 15  3601SH Jacob Catsstraat 2 40 

3601EG Pieter de 
Hooghstraat 

17 49  3601SJ Jacob Catsstraat 1 17 

3601EH Pieter de 
Hooghstraat 

51 103  3601SK Tesselschadestraat 1 15 

3601EJ Pieter de 
Hooghstraat 

2 38  3601SL Brederostraat 2 32 

3601EK Johannes 
Vermeerstraat 

1 19  3601SM Brederostraat 1 13 

3601EL Johannes 
Vermeerstraat 

21 55  3601SN P.C. Hooftstraat 36 46 

3601EM Johannes 
Vermeerstraat 

2 30  3601SP P.C. Hooftstraat 2 34 

3601EN Frans Halsplantsoen 1 16  3601SR P.C. Hooftstraat 41 55 

3601EP Willem van de 
Veldestr 

1 33  3601ST P.C. Hooftstraat 1 39 

3601ER Willem van de 
Veldestr 

2 18  3601TA Karel Doormanplein 1 41 

3601ET Gerard Doustraat 1 40  3601TB Piet Heinstraat 86 132 

3601EV Vincent van 
Goghstraat 

1 8  3601TC Piet Heinstraat 38 84 

3601EW Albert Cuypstraat 1 17  3601TD Piet Heinstraat 2 36 

3601EX Vondelstraat 1 97  3601TE Piet Heinstraat 1 35 

3601GA Dr. Arienslaan 1 19  3601TG van Speykstraat 1 12 

3601GB Dr. Arienslaan 20 52  3601TH M A de Ruyterstr 28 114 

3601GC Dr. Arienslaan 54 78  3601TJ M A de Ruyterstr 2 26 

3601GD Dr. Arienslaan 80 116  3601TK M A de Ruyterstr 37 65 

3601GE Dr. Arienslaan 118 158  3601TL M A de Ruyterstr 1 35 

3601GG Dr. Arienslaan 160 186  3601VA Kuyperstraat 92 106 

3601GH Diependaalsedijk 1 27  3601VB Kuyperstraat 44 90 

3601GJ Diependaalsedijk 31 41  3601VC Kuyperstraat 2 42 

3601GK Diependaalsedijk 2 46  3601VD Kuyperstraat 31 69 

3601GL Diependaalsedijk 48 54  3601VE Kuyperstraat 1 29 

3601GM Diependaalsedijk 56 88  3601VG Kennedylaan 21 40 

3601GN Diependaalsedijk 90 126  3601VH Kennedylaan 1 20 

3601GP Timmermanslaan 1 4  3601WB Troelstrastraat 92 106 

3601GR Endelhovenlaan 1 3  3601WD Troelstrastraat 44 90 

3601GS Jodenkerksteeg 1 8  3601WE Troelstrastraat 2 42 

3601GT Achter Raadhoven 1 22  3601WG Troelstrastraat 29 59 

3601GV Achter Raadhoven 23 45  3601WH Troelstrastraat 1 27 

3601GW Achter Raadhoven 50 58  3601WJ Schimmelpenninckstraat 1 14 
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3601GX Achter Maria 
Dommer 

1 46  3601WK Kemperstraat 1 14 

3601HA Royaardslaan 1 23  3601WL Schaepmanstraat 76 106 

3601HB Klokjeslaan 1 39  3601WN Schaepmanstraat 48 74 

3601HC Klokjeslaan 41 73  3601WP Schaepmanstraat 2 46 

3601HD Klokjeslaan 75 117  3601WR Schaepmanstraat 1 59 

3601HE Klokjeslaan 2 40  3601WS Van Hogendorpstraat 1 16 

3601HG Klokjeslaan 42 84  3601XA Talmastraat 16 34 

3601HH Klokjeslaan 86 96  3601XB Talmastraat 1 15 

3601HJ Kortelaan 1 39  3601XC Nolensstraat 16 33 

3601HK Kortelaan 41 59  3601XD Nolensstraat 1 15 

3601HL Kortelaan 2 42  3601XE Wibautstraat 16 31 

3601HM Kortelaan 44 66  3601XG Wibautstraat 1 15 

3601HN Driehoekslaan 1 23  3601XH Van Houtenstraat 17 28 

3601HP Driehoekslaan 2 16  3601XJ Van Houtenstraat 1 18 

3601HR Driehoekslaan 18 62  3601XK Schokkingstraat 16 27 

3601HS M Harpertszn 
Trompstr 

1 15  3601XL Schokkingstraat 1 15 

3601HT M Harpertszn 
Trompstr 

2 34  3601XM Europalaan 80 104 

3601HV Jan van Galenstraat 1 11  3601XN Europalaan 46 78 

3601HW Jan van Galenstraat 2 48  3601XP Europalaan 2 44 

3601HX Kortenaerstraat 1 11  3601XR Europalaan 1 3 
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3542DA Westkanaaldijk 2 9  3607EA Fazantenkamp 790 800 

3542DB Kantonnaleweg 1 19  3607EB Fazantenkamp 801 825 

3542DC Kantonnaleweg 20 33  3607EC Fazantenkamp 826 850 

3542EA Zonnebaan 1 19  3607ED Fazantenkamp 851 875 

3542EB Zonnebaan 21 47  3607EE Fazantenkamp 876 900 

3542EC Zonnebaan 2 16  3607EG Fazantenkamp 901 925 

3542ED Zonnebaan 18 18  3607EH Fazantenkamp 926 950 

3542EE Zonnebaan 20 36  3607EJ Fazantenkamp 951 971 

3542EG Zonnebaan 38 56  3607EK Fazantenkamp 972 984 

3605BA Nieuwe Stationsweg 2 18  3607EL Vogelweg 1 1 

3605BD Haarrijnweg 1 7  3607GA Pauwenkamp 1 22 

3605CA Antilopespoor 1 15  3607GB Pauwenkamp 23 38 

3605CB Antilopespoor 16 30  3607GC Pauwenkamp 39 53 

3605CC Antilopespoor 31 48  3607GE Pauwenkamp 54 76 

3605CD Antilopespoor 49 70  3607GG Pauwenkamp 77 97 

3605CE Antilopespoor 71 95  3607GH Pauwenkamp 98 17 

3605CG Antilopespoor 96 107  3607GJ Pauwenkamp 118 133 

3605CH Antilopespoor 108 124  3607GK Pauwenkamp 134 154 

3605CJ Antilopespoor 125 141  3607GL Pauwenkamp 155 168 

3605CK Antilopespoor 142 155  3607GN Pauwenkamp 169 187 

3605CL Antilopespoor 156 169  3607GP Pauwenkamp 188 206 

3605CM Antilopespoor 170 185  3607GR Pauwenkamp 207 225 

3605CN Antilopespoor 186 205  3607GS Pauwenkamp 226 249 

3605CP Antilopespoor 206 216  3607GT Pauwenkamp 250 262 

3605CR Antilopespoor 217 240  3607GV Pauwenkamp 263 286 

3605CS Antilopespoor 241 254  3607GX Pauwenkamp 287 304 

3605CT Antilopespoor 255 268  3607HA Reigerskamp 1 25 

3605CV Antilopespoor 269 291  3607HB Reigerskamp 26 44 

3605CW Antilopespoor 292 303  3607HC Reigerskamp 45 65 

3605CX Antilopespoor 304 324  3607HD Reigerskamp 66 88 

3605EA Kamelenspoor 1 24  3607HE Reigerskamp 89 114 

3605EB Kamelenspoor 25 48  3607HG Reigerskamp 115 139 

3605EC Kamelenspoor 49 70  3607HH Reigerskamp 140 170 

3605ED Kamelenspoor 71 91  3607HJ Reigerskamp 171 184 

3605EE Kamelenspoor 92 115  3607HK Reigerskamp 185 198 

3605EG Kamelenspoor 116 140  3607HL Reigerskamp 199 217 

3605EH Kamelenspoor 141 161  3607HM Reigerskamp 218 232 

3605EJ Kamelenspoor 162 182  3607HN Reigerskamp 233 257 

3605EK Kamelenspoor 183 205  3607HP Reigerskamp 258 283 

3605EL Kamelenspoor 206 230  3607HR Reigerskamp 284 304 

3605EM Kamelenspoor 210 211  3607HS Reigerskamp 305 324 

3605EN Kamelenspoor 231 249  3607HT Reigerskamp 325 346 

3605EP Kamelenspoor 250 267  3607HV Reigerskamp 347 368 
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3605ER Kamelenspoor 268 275  3607HW Reigerskamp 369 384 

3605ES Kamelenspoor 276 301  3607HX Reigerskamp 385 402 

3605ET Kamelenspoor 302 316  3607HZ Reigerskamp 403 429 

3605EV Kamelenspoor 317 330  3607JA Reigerskamp 430 452 

3605GA Zebraspoor 1 11  3607JB Reigerskamp 453 477 

3605GB Zebraspoor 12 29  3607JC Reigerskamp 478 499 

3605GC Zebraspoor 30 54  3607JD Reigerskamp 500 517 

3605GD Zebraspoor 55 78  3607JE Reigerskamp 518 535 

3605GE Zebraspoor 79 100  3607JG Reigerskamp 536 556 

3605GG Zebraspoor 101 125  3607JH Reigerskamp 557 583 

3605GH Zebraspoor 126 143  3607JJ Reigerskamp 584 609 

3605GJ Zebraspoor 144 167  3607JK Reigerskamp 610 616 

3605GK Zebraspoor 168 186  3607JL Reigerskamp 617 642 

3605GL Zebraspoor 187 207  3607JM Reigerskamp 643 667 

3605GM Zebraspoor 208 228  3607JN Reigerskamp 668 686 

3605GN Zebraspoor 229 242  3607JP Reigerskamp 688 706 

3605GP Zebraspoor 243 274  3607JR Reigerskamp 707 732 

3605GR Zebraspoor 275 308  3607JS Reigerskamp 733 742 

3605GS Zebraspoor 309 343  3607JT Reigerskamp 743 763 

3605GT Zebraspoor 344 367  3607JV Reigerskamp 764 789 

3605GV Zebraspoor 368 392  3607JW Reigerskamp 790 807 

3605GW Zebraspoor 393 415  3607JX Reigerskamp 808 817 

3605GX Zebraspoor 416 437  3607KA Spechtenkamp 1 20 

3605GZ Zebraspoor 438 449  3607KB Spechtenkamp 21 40 

3605HA Zebraspoor 450 469  3607KC Spechtenkamp 41 63 

3605HB Zebraspoor 471 490  3607KD Spechtenkamp 64 79 

3605HC Zebraspoor 491 512  3607KE Spechtenkamp 80 105 

3605HD Zebraspoor 513 529  3607KG Spechtenkamp 106 127 

3605HE Zebraspoor 530 548  3607KH Spechtenkamp 128 152 

3605HG Zebraspoor 549 570  3607KJ Spechtenkamp 153 174 

3605HH Zebraspoor 571 591  3607KK Spechtenkamp 175 194 

3605HJ Zebraspoor 592 614  3607KL Spechtenkamp 195 218 

3605HK Zebraspoor 615 635  3607KM Spechtenkamp 219 230 

3605HL Zebraspoor 636 651  3607KN Spechtenkamp 231 233 

3605HM Zebraspoor 652 670  3607KP Spechtenkamp 234 257 

3605HN Zebraspoor 671 692  3607KR Spechtenkamp 258 287 

3605HP Zebraspoor 693 712  3607KS Spechtenkamp 288 314 

3605HR Zebraspoor 713 733  3607KT Spechtenkamp 315 340 

3605HS Zebraspoor 734 752  3607KV Spechtenkamp 341 361 

3605HT Zebraspoor 753 769  3607KW Spechtenkamp 362 382 

3605JC Bisonspoor 52 75  3607KX Spechtenkamp 383 404 

3605JD Bisonspoor 76 98  3607KZ Spechtenkamp 405 429 

3605JE Bisonspoor 99 122  3607LA Valkenkamp 1 19 

3605JG Bisonspoor 123 144  3607LB Valkenkamp 20 39 

3605JH Bisonspoor 145 164  3607LC Valkenkamp 40 70 
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3605JJ Bisonspoor 165 188  3607LD Valkenkamp 71 90 

3605JK Bisonspoor 189 211  3607LE Valkenkamp 91 114 

3605JL Bisonspoor 212 235  3607LG Valkenkamp 115 132 

3605JM Bisonspoor 236 260  3607LH Valkenkamp 133 168 

3605JP Bisonspoor 261 284  3607LJ Valkenkamp 171 193 

3605JR Bisonspoor 285 307  3607LK Valkenkamp 194 226 

3605JS Bisonspoor 308 331  3607LL Valkenkamp 227 253 

3605JT Bisonspoor 332 332  3607LM Valkenkamp 254 271 

3605JV Bisonspoor 333 333  3607LN Valkenkamp 272 288 

3605JW Bisonspoor 335 357  3607LP Valkenkamp 289 308 

3605JX Bisonspoor 359 382  3607LR Valkenkamp 309 325 

3605JZ Bisonspoor 383 383  3607LS Valkenkamp 326 344 

3605KA Bisonspoor 1001 1010  3607LT Valkenkamp 345 353 

3605KB Bisonspoor 1011 1020  3607LX Valkenkamp 394 409 

3605KC Bisonspoor 1021 1030  3607LZ Valkenkamp 410 425 

3605KE Bisonspoor 1041 1050  3607MA Valkenkamp 426 442 

3605KG Bisonspoor 1051 1060  3607MB Valkenkamp 443 458 

3605KH Bisonspoor 1061 1070  3607MC Valkenkamp 459 471 

3605KJ Bisonspoor 1071 1080  3607MD Valkenkamp 472 486 

3605KK Bisonspoor 1081 1090  3607ME Valkenkamp 487 508 

3605KL Bisonspoor 1091 1100  3607MG Valkenkamp 509 529 

3605KM Bisonspoor 1101 1110  3607MH Valkenkamp 530 550 

3605KN Bisonspoor 1111 1120  3607MJ Valkenkamp 551 566 

3605KP Bisonspoor 1121 1130  3607MK Valkenkamp 567 584 

3605KR Bisonspoor 1131 1140  3607ML Valkenkamp 585 598 

3605KS Bisonspoor 1141 1150  3607MN Valkenkamp 599 622 

3605KT Bisonspoor 1151 1160  3607MP Valkenkamp 623 651 

3605KV Bisonspoor 1161 1170  3607MR Valkenkamp 652 675 

3605KW Bisonspoor 1171 1180  3607MS Valkenkamp 676 704 

3605KX Bisonspoor 1181 1190  3607MT Valkenkamp 705 727 

3605KZ Bisonspoor 1200 1239  3607MV Valkenkamp 728 749 

3605LA Bisonspoor 2001 2010  3607MX Valkenkamp 750 774 

3605LB Bisonspoor 2011 2020  3607MZ Valkenkamp 775 801 

3605LC Bisonspoor 2021 2030  3607NJ Zwanenkamp 1037 1054 

3605LD Bisonspoor 2031 2040  3607NK Zwanenkamp 1055 1069 

3605LE Bisonspoor 2041 2050  3607NL Zwanenkamp 1070 1094 

3605LG Bisonspoor 2051 2060  3607NM Zwanenkamp 1095 1111 

3605LJ Bisonspoor 2100 2115  3607NN Zwanenkamp 1112 1130 

3605LK Bisonspoor 2116 2147  3607NP Zwanenkamp 1131 1159 

3605LL Bisonspoor 2148 2179  3607NR Zwanenkamp 1160 1176 

3605LM Bisonspoor 2180 2189  3607NS Zwanenkamp 1178 1204 

3605LN Bisonspoor 2190 2205  3607NT Zwanenkamp 1205 1225 

3605LP Bisonspoor 2206 2237  3607NV Zwanenkamp 1226 1244 

3605LR Bisonspoor 2238 2269  3607NW Zwanenkamp 1245 1260 

3605LS Bisonspoor 2270 2279  3607NX Zwanenkamp 1261 1279 



 Bijlage 6-4 

Bijlage 6-4,Straten De Ark, Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Maarssen  66 

Post-Cd Straat Hnr 
van 

Hnr 
t/m 

 Post-Cd Straat Hnr 
van 

Hnr 
t/m 

3605LT Bisonspoor 3000 3002  3607NZ Zwanenkamp 1280 1333 

3605LT Bisonspoor 4000 4002  3607PA Zwanenkamp 446 467 

3605LT Bisonspoor 5000 5002  3607PB Zwanenkamp 468 488 

3605LT Bisonspoor 6000 6002  3607PC Zwanenkamp 489 509 

3605LT Bisonspoor 7000 7002  3607PD Zwanenkamp 510 532 

3605LT Bisonspoor 8000 8002  3607PE Zwanenkamp 533 552 

3605LV Bisonspoor 3004 3004  3607PG Zwanenkamp 553 572 

3605LV Bisonspoor 4004 8004  3607PH Zwanenkamp 573 593 

3605LW Bisonspoor 3006 8008  3607PJ Zwanenkamp 594 612 

3605LX Bisonspoor 3009 6011  3607PK Zwanenkamp 613 633 

3605MA Safariweg 1 74  3607PL Zwanenkamp 634 655 

3605MD Safariweg 206 281  3607PM Zwanenkamp 656 680 

3605ME Safariweg 321 391  3607PN Zwanenkamp 681 710 

3605NA Waterstede 1 28  3607PP Zwanenkamp 740 767 

3605NB Waterstede 29 60  3607PR Zwanenkamp 768 789 

3605NC Waterstede 61 78  3607PS Zwanenkamp 790 809 

3605ND Waterstede 79 102  3607PT Zwanenkamp 810 835 

3605NE Waterstede 103 126  3607PV Zwanenkamp 836 869 

3605NG Waterstede 127 136  3607PW Zwanenkamp 870 894 

3605TA Kamelenspoor 331 348  3607PX Zwanenkamp 895 922 

3605TB Kamelenspoor 349 368  3607PZ Zwanenkamp 923 954 

3605TC Kamelenspoor 369 392  3607RA Zwanenkamp 1 19 

3605TD Kamelenspoor 393 410  3607RB Zwanenkamp 20 32 

3605TE Kamelenspoor 411 434  3607RC Zwanenkamp 33 46 

3605TG Kamelenspoor 435 469  3607RD Zwanenkamp 47 58 

3605TH Kamelenspoor 470 483  3607RE Zwanenkamp 59 73 

3605TJ Kamelenspoor 484 500  3607RG Zwanenkamp 74 89 

3605VA Antilopespoor 325 339  3607RH Zwanenkamp 90 102 

3605VB Antilopespoor 340 351  3607RJ Zwanenkamp 103 122 

3605VC Antilopespoor 352 363  3607RK Zwanenkamp 123 148 

3605VD Antilopespoor 364 369  3607RL Zwanenkamp 149 172 

3605VE Antilopespoor 370 390  3607RM Zwanenkamp 173 196 

3605VG Antilopespoor 391 402  3607SB Zwanenkamp 248 259 

3605VH Antilopespoor 403 418  3607SC Zwanenkamp 260 272 

3605VJ Antilopespoor 419 427  3607SE Zwanenkamp 273 295 

3605VK Antilopespoor 428 439  3607SG Zwanenkamp 296 305 

3605VL Antilopespoor 440 454  3607SK Zwanenkamp 346 359 

3605VM Antilopespoor 455 468  3607SL Zwanenkamp 360 379 

3605VN Antilopespoor 469 477  3607SM Zwanenkamp 380 399 

3605VP Antilopespoor 478 493  3607TA Pauwenkamp 305 322 

3605VR Antilopespoor 494 502  3607TB Pauwenkamp 323 346 

3605VS Antilopespoor 503 52  3607TC Pauwenkamp 347 370 

3605XA Antilopespoor 523 538  3607TD Pauwenkamp 371 387 

3605XB Antilopespoor 539 559  3607TE Pauwenkamp 388 406 

3605XC Antilopespoor 560 568  3607TG Pauwenkamp 407 430 
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3605XD Antilopespoor 569 588  3607TH Pauwenkamp 431 449 

3605XE Antilopespoor 589 600  3607TJ Pauwenkamp 450 460 

3605XG Antilopespoor 601 612  3607VA Duivenkamp 653 675 

3605XH Antilopespoor 613 628  3607VB Duivenkamp 676 700 

3605XJ Antilopespoor 629 640  3607VC Duivenkamp 701 725 

3605XK Antilopespoor 641 652  3607VD Duivenkamp 726 750 

3605XL Antilopespoor 653 664  3607VE Duivenkamp 751 769 

3605XM Antilopespoor 665 676  3607WB Duivenkamp 770 794 

3605XN Antilopespoor 677 696  3607WD Duivenkamp 795 815 

3605XP Antilopespoor 697 705  3607WE Duivenkamp 816 840 

3605XR Antilopespoor 706 721  3607WG Duivenkamp 841 865 

3606AA Handelsweg 1 13  3607WH Duivenkamp 866 890 

3606AB Handelsweg 2 4  3607WJ Duivenkamp 891 911 

3606AH Nijverheidsweg 1 17  3607XA Fazantenkamp 329 350 

3606AJ Nijverheidsweg 2 12  3607XB Fazantenkamp 351 375 

3606AK Planetenbaan 1 120  3607XC Fazantenkamp 376 400 

3606AL Westkanaaldijk 1 19  3607XD Fazantenkamp 401 425 

3606AM Westkanaaldijk 20 28  3607XE Fazantenkamp 426 440 

3606AN Maarssenbroeksedijk 4 8  3607XG Fazantenkamp 441 458 

3606AR Industrieweg 1 1  3608AA Boomstede 1 25 

3606AS Industrieweg 2 68  3608AB Boomstede 26 50 

3606AZ Het Kwadrant 1 1  3608AC Boomstede 51 75 

3606BB Planetenbaan 200 202  3608AD Boomstede 76 100 

3606BD Kometenweg 1 7  3608AE Boomstede 101 125 

3607AA Duivenkamp 1 25  3608AG Boomstede 126 150 

3607AB Duivenkamp 26 50  3608AH Boomstede 151 175 

3607AC Duivenkamp 51 75  3608AJ Boomstede 176 200 

3607AD Duivenkamp 76 100  3608AK Boomstede 201 225 

3607AE Duivenkamp 101 125  3608AL Boomstede 226 250 

3607AG Duivenkamp 126 150  3608AM Boomstede 251 275 

3607AH Duivenkamp 151 175  3608AN Boomstede 276 300 

3607AJ Duivenkamp 176 200  3608AP Boomstede 301 320 

3607AK Duivenkamp 201 225  3608AR Boomstede 321 333 

3607AL Duivenkamp 226 250  3608BA Boomstede 334 347 

3607AM Duivenkamp 251 275  3608BB Boomstede 348 364 

3607AN Duivenkamp 276 300  3608BC Boomstede 365 381 

3607AP Duivenkamp 301 320  3608BD Boomstede 382 400 

3607BA Duivenkamp 321 345  3608BE Boomstede 401 425 

3607BB Duivenkamp 346 370  3608BG Boomstede 426 450 

3607BC Duivenkamp 371 395  3608BH Boomstede 451 475 

3607BD Duivenkamp 396 420  3608BJ Boomstede 476 500 

3607BE Duivenkamp 421 445  3608BK Boomstede 501 525 

3607BG Duivenkamp 446 470  3608BL Boomstede 526 550 

3607BH Duivenkamp 471 495  3608BM Boomstede 551 575 

3607BJ Duivenkamp 496 520  3608BN Boomstede 576 600 
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Post-Cd Straat Hnr 
van 

Hnr 
t/m 

 Post-Cd Straat Hnr 
van 

Hnr 
t/m 

3607BK Duivenkamp 521 545  3608BP Boomstede 601 625 

3607BL Duivenkamp 546 570  3608BR Boomstede 626 650 

3607BM Duivenkamp 571 595  3608BS Boomstede 651 675 

3607BN Duivenkamp 596 620  3608BT Boomstede 676 700 

3607BP Duivenkamp 621 635  3608BV Boomstede 701 722 

3607BR Duivenkamp 636 652  3608BW Floraweg 1 23 

3607CA Fazantenkamp 1 25  3608TA Bloemstede 201 225 

3607CB Fazantenkamp 26 50  3608TB Bloemstede 176 200 

3607CC Fazantenkamp 51 75  3608TC Bloemstede 151 175 

3607CD Fazantenkamp 76 100  3608TD Bloemstede 126 150 

3607CE Fazantenkamp 101 125  3608TE Bloemstede 101 125 

3607CG Fazantenkamp 126 150  3608TG Bloemstede 76 100 

3607CH Fazantenkamp 151 175  3608TH Bloemstede 51 75 

3607CJ Fazantenkamp 176 200  3608TJ Bloemstede 26 50 

3607CK Fazantenkamp 201 225  3608TK Bloemstede 1 25 

3607CL Fazantenkamp 226 250  3608VA Bloemstede 438 447 

3607CM Fazantenkamp 251 275  3608VB Bloemstede 418 437 

3607CN Fazantenkamp 276 300  3608VC Bloemstede 401 417 

3607CP Fazantenkamp 301 315  3608VD Bloemstede 376 400 

3607CR Fazantenkamp 316 328  3608VE Bloemstede 351 375 

3607DA Fazantenkamp 459 475  3608VG Bloemstede 326 350 

3607DB Fazantenkamp 476 500  3608VH Bloemstede 301 325 

3607DC Fazantenkamp 501 525  3608VJ Bloemstede 276 300 

3607DD Fazantenkamp 526 550  3608VK Bloemstede 251 275 

3607DE Fazantenkamp 551 574  3608VL Bloemstede 226 250 

3607DG Fazantenkamp 575 588  3608XA Bloemstede 680 697 

3607DH Fazantenkamp 589 600  3608XB Bloemstede 659 679 

3607DJ Fazantenkamp 601 617  3608XC Bloemstede 643 658 

3607DK Fazantenkamp 618 630  3608XD Bloemstede 633 642 

3607DL Fazantenkamp 631 648  3608XE Bloemstede 613 632 

3607DM Fazantenkamp 649 662  3608XG Bloemstede 591 612 

3607DN Fazantenkamp 663 680  3608XH Bloemstede 566 590 

3607DP Fazantenkamp 681 696  3608XJ Bloemstede 541 565 

3607DR Fazantenkamp 697 720  3608XK Bloemstede 516 540 

3607DS Fazantenkamp 721 746  3608XL Bloemstede 491 515 

3607DT Fazantenkamp 747 770  3608XM Bloemstede 469 490 

3607DV Fazantenkamp 771 789  3608XN Bloemstede 448 468 
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FINANCIEEL BELEID PROTESTANTSE GEMEENTE MAARSSEN 

 

Introductie 

In het kader van de vereniging van de Hervormde Gemeente Maarssen (“HGM”) en de 

Gereformeerde Kerk te Maarssen (“GKM”) tot de Protestante Gemeente Maarssen (“PGM”) 

is het van groot belang het te voeren financiële beleid na de vereniging vast te leggen. In 

deze notitie is dit beleid vastgelegd. 

 

Een financieel beleid van een protestantse gemeente met verschillende wijkgemeenten 

omvat vele aspecten. Belangrijke aspecten van het financiële beleid zijn: 

 Vermogensbeleid: De aanspraken die de wijkgemeenten kunnen maken op de 

bezittingen en schulden (samen aangeduid als “vermogen”) van de PGM, inclusief 

afspraken over het minimaal aan te houden vermogen; 

 Inkomsten- en uitgavenbeleid: De allocatie van alle inkomsten en uitgaven van de 

PGM aan de wijkgemeenten; 

 Begrotingsbeleid: Regels omtrent het opstellen, goedkeuren en vaststellen van de 

begroting, zowel per wijkgemeente als centraal; 

 Verantwoordingsbeleid: De wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over het 

gevoerde financiële beleid, zowel per wijkgemeente als centraal; 

 Uitvoeringsbeleid: De wijze waarop de betalingen en administratie worden gedaan en 

het daarmee verbandhoudende rekeningenbeheer; en 

 Sanctiebeleid: De wijze waarop de Algemene Kerkenraad (“AK”) kan ingrijpen indien 

een wijk zich niet aan het afgesproken financiële beleid houdt. 

 

Een goed financieel beleid per wijkgemeente is mede van belang, omdat de PGM juridisch 

één entiteit zal zijn. De wijkgemeenten zullen geen aparte juridische entiteiten zijn. Dit 

betekent dat het juridisch niet mogelijk is om de financiën van de wijkgemeenten op zo’n 

manier te scheiden dat een wijkgemeente volledig financieel zelfstandig is. Daardoor is het 

niet mogelijk om juridisch vast te leggen dat financiële problemen in de ene wijkgemeente 

niet opgelost hoeven te worden door de andere wijkgemeenten. Om te voorkomen dat 

wijkgemeenten straks voor elkaars kosten moeten opdraaien, is het van groot belang dat er 

een duidelijk financieel beleid per wijkgemeente gevoerd wordt. 

 

Uitgangspunt van deze notitie is dat er na de vereniging drie wijkgemeente zullen ontstaan: 

 Wijkgemeente De Ark (bestaande uit de Hervormde Wijk 3 en de Gereformeerde wijk 

in Maarssenbroek, die reeds op wijkniveau gefedereerd zijn) (“De Ark”); 

 Wijkgemeente Dorp 1 (bestaande uit de Hervormde Wijk 1 en de Gereformeerde wijk 

in Maarssen-Dorp, die reeds op wijkniveau gefedereerd zijn) (“Dorp 1”); en  

 Wijkgemeente Dorp 2 (bestaande uit de Hervormde Wijk 2) (“Dorp 2”). 
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Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de Dorpskerk, het Trefpunt, het Honk en de 

kosterswoning bij de Dorpskerk (boekhoudkundig) onderdeel worden van de Campus. Dit is 

verder uitgewerkt in de notitie Allocatie van Vermogen. Daarnaast worden het vermogen en 

de fondsen van de begraafplaats apart geregistreerd. 

 

In deze notitie worden de bovengenoemde aspecten van het financiële beleid besproken in 

de volgende volgorde: 

1. Vermogensbeleid; 

2. Inkomsten- en uitgavenbeleid; 

3. Begrotingsbeleid; 

4. Verantwoordingsbeleid; 

5. Uitvoeringsbeleid; en  

6. Sanctiebeleid. 

 

1. Vermogensbeleid 

Uitgangspunt van deze notitie is dat het vermogen van de PGM boekhoudkundig gealloceerd 

is aan de wijken, de Campus en de begraafplaats. De Algemene Kerkenraad Hervormd 

(“AKH”) zal voorafgaand aan de vereniging moeten beslissen hoe het hervormde vermogen 

(boekhoudkundig) verdeeld zal worden en de Algemene Kerkenraad Gereformeerd (“AKG”) 

zal moeten beslissen hoe het gereformeerde vermogen verdeeld zal worden. Na de 

vereniging wordt het vermogen van De Ark en Dorp 1 bepaald door samenvoeging van het 

gealloceerde vermogen van de hervormde en gereformeerde wijken. 

 

Wijken 

Zoals eerder aangegeven zullen de drie wijkgemeenten geen aparte juridische entiteiten zijn 

en zijn de wijkgemeenten daarom financieel voor elkaar verantwoordelijk. Om te voorkomen 

dat de ene wijkgemeente voor de schulden van een andere wijkgemeente moet opdraaien, is 

het belangrijk dat er een goed begrotingsbeleid is, maar ook een goede financiële buffer per 

wijkgemeent. Als er dan onverwachte tegenvallers zijn, is er voldoende tijd om te bezuinigen 

of meer geld in te zamelen voordat de wijkgemeente een beroep moet doen op de andere 

wijkgemeenten. 

 

De aan te houden financiële buffer kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. 

Omdat de boekhouding grotendeels op kasbasis is, wordt bij het bepalen van het financiële 

vermogen hoofdzakelijk uitgegaan van specifieke financiële activa en passiva. Onderstaande 

balans dient ter illustratie. 
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(A) Gebouwen en overige onroerende zaken 

(B) Installaties en inventarissen 

(C) Financiële vaste activa beschikbaar binnen 

1 jaar 

(D) Financiële vaste activa niet beschikbaar 

binnen 1 jaar 

(E) Kortlopende vorderingen en overlopende 

activa 

(F) Vorderingen op lange termijn 

(G) Geldmiddelen 

1 

2 

325 

 

25 

 

15 

 

15 

80 

(H) Eigen vermogen 

(I) Voorziening onderhoud onroerend goed 

(J) Voorziening verhuis- en inrichtingskosten 

(K) Pastoriefonds 

(L) Overige voorzieningen en fondsen 

(M) Hypothecaire schulden 

(N) Overige langlopende schulden 

(O) Kortlopende schulden 

(P) Overlopende passiva 

68 

50 

10 

200 

50 

50 

20 

10 

5 

 

Het Financiële Vermogen wordt gedefinieerd als de financiële middelen die binnen een jaar 

aan de wijkgemeente ter beschikking kunnen staan (eventueel rekening houdend met een 

boete van de bank voor vervroegde opname) [C+G] minus de kort- en langlopende schulden 

(exclusief hypothecaire schulden) [N+O] en minus voorzieningen voor onderhoud onroerend 

goed en verhuis- en inrichtingskosten [I+J]. In het voorbeeld is het Financiële Vermogen dus 

325 + 80 – 10 – 20 – 10 – 50 = 315. Financiële middelen die voor een aantal jaren vastgezet 

zijn, behoren dus tot het Financiële Vermogen zolang ze vervroegd opgenomen kunnen 

worden. Een eventuele boete moet daarbij van die financiële middelen afgetrokken worden. 

 

Het Financiële Vermogen per wijkgemeente dient minimaal € 100.000 te bedragen.1 Dit geldt 

zowel tijdens de laatste dag van elk kwartaal gedurende het lopende boekjaar als ook in de 

meerjarenbegroting op 31 december van elk van de komende vijf jaar.  

 

Er gelden specifieke bepalingen voor de omvang van de voorzieningen voor het onderhoud 

van het onroerend goed. Dit wordt verder uitgewerkt bij het punt Inkomsten- en 

Uitgavenbeleid. 

 

De bestaande pastoriefondsen zijn mogelijk niet toereikend om een nieuwe pastorie aan te 

schaffen. Voor de aanschaf van een pastorie mag daarom een hypothecaire lening 

aangegaan worden, mits de woning minimaal voor 50% met eigen financiële middelen 

gefinancierd wordt en de meerjarenbegroting aangeeft dat de wijkgemeente de bijbehorende 

renteverplichtingen kan voldoen. Daarom maakt een hypothecaire lening geen onderdeel uit 

van het Financiële Vermogen. 

 

Gezien het huidige beschikbare vermogen, biedt deze regeling ruimte om bestaande 

financiële middelen te gebruiken om tekorten in de begroting op te vangen. Met andere 

                                                 
1
 De omvang van het Financiële Vermogen zal jaarlijks aangepast worden voor inflatie. 
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woorden, het biedt mogelijkheden om tijdelijk meer uitgaven dan inkomsten te hebben. 

Bepalingen hierover worden bij het punt Begrotingsbeleid verder uitgewerkt. Het is hierbij 

van belang dat men zich realiseert dat een keuze om in te teren op het vermogen 

consequenties kan hebben voor de uitgaven in de toekomst gegeven de voorgestelde 

systematiek. Als bijvoorbeeld een wijkgemeente besluit om in te teren op het vermogen en 

hiervoor (boekhoudkundig) de pastorievoorziening reduceert, moet die wijkgemeente zich 

goed realiseren dat in de toekomst aan een nieuwe predikant mogelijk geen pastorie 

aangeboden kan worden die eigendom van de PGM is, omdat de wijkgemeente niet 

voldoende middelen heeft om de woning voor minimaal 50% met eigen middelen te 

financieren. 

 

Door de systematiek van een minimaal Financieel Vermogen per wijk is er geen 

solidariteitsfonds noodzakelijk. Als een wijk niet het geëiste Financieel Vermogen heeft of als 

uit de meerjarenbegroting blijkt dat het vereiste Financieel Vermogen niet gehaald zal 

worden, is er nog voldoende vermogen voor die wijk om het inkomsten- en/of uitgavenbeleid 

aan te passen, voordat er een beroep gedaan hoeft te worden op het vermogen van de 

andere wijken. 

 

Begraafplaats 

Zoals in Allocatie Vermogen is aangegeven worden het vermogen van de begraafplaats, het 

onderhoudsfonds begraafplaats en de voorziening aankoop grafrechten gealloceerd aan de 

begraafplaats. Daarmee beschikt de begraafplaats over voldoende liquide middelen om te 

voldoen aan de verplichtingen ten opzichte van de personen die een graf gekocht hebben.  

 

Campus 

De Campus bestaat uit de Dorpskerk, het Trefpunt, het Honk en de kosterswoning bij de 

Dorpskerk. Zowel het Trefpunt als het Honk worden op zondag en/of doordeweeks gebruikt 

voor activiteiten van Dorp 1 en Dorp 2.  

 

Het is voor een wijkgemeente belangrijk om over voldoende ruimte te beschikken voor de 

oppas en kindernevendienst(en) op zondag en de kerkelijke activiteiten doordeweeks. Een 

vaste, eigen locatie is daarbij van groot belang. Daarom is het uitgangspunt dat het Trefpunt 

en het Honk beschikbaar blijven voor kerkelijke activiteiten op zondag en doordeweeks, 

overwegend voor Dorp 2. Het Honk en het Trefpunt zullen alleen verkocht worden of op een 

manier geëxploiteerd worden die het kerkelijke gebruik doordeweeks en op zondag 

verhindert, als: 

 Dorp 1 en Dorp 2 daar beide akkoord mee zijn; of 

 De meerjarenbegroting aangeeft dat de onderhoudsvoorziening van de Campus 

binnen twee jaar geen positief saldo meer zal hebben. 
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2. Inkomsten- en uitgavenbeleid 

 

Inkomsten 

Alle inkomsten van de PGM worden beschouwd als inkomsten van een bepaalde wijk, de 

begraafplaats of de Campus. Er zijn dus geen inkomsten die niet hieraan toegekend worden. 

 

De inkomsten uit de Aktie Kerkbalans komen toe aan de wijkgemeente waarvan de gever lid 

is. De ledenregistratie per wijk is dus bepalend voor de allocatie van deze inkomsten. 

 

Giften die de PGM ontvangt, komen toe aan de wijkgemeente waarvan de gever lid is, tenzij 

uit de omschrijving van de gift blijkt dat de gift voor een andere wijk, de begraafplaats of de 

Campus bedoeld is. Bij anonieme giften of giften door personen die geen lid zijn van de PGM 

wordt de gift gelijkelijk verdeeld over de wijken, tenzij uit de omschrijving blijkt dat de gift voor 

een bepaalde wijk, de begraafplaats of de Campus bedoeld is. Dezelfde procedure wordt 

gevolgd bij legaten. 

 

Elke wijkgemeente krijgt de collecteopbrengst die voortkomt uit de kerkdiensten en/of 

bijeenkomsten van die wijkgemeente. De wijkgemeenten stellen zelf hun collecterooster op. 

De begroting dient het aantal collecten voor kerkrentmeesterlijke doeleinden te vermelden, 

zodat het College van Kerkrentmeesters (“CvK”) en de AK zich een beeld kunnen vormen of 

de begrote collecteopbrengst realistisch is. Tevens dient elke wijk de kerkrentmeesterlijke 

collecten die de landelijke PKN verplicht heeft gesteld in het collecterooster op te nemen. 

 

De exploitatieopbrengsten van een gebouw komen toe aan de wijkgemeente aan wie het 

specifieke gebouw gealloceerd is. De exploitatieopbrengsten en subsidies van de Dorpskerk, 

het Trefpunt, het Honk en de kosterswoning komen toe aan de Campus. 

 

Rente-inkomsten worden gealloceerd aan de wijkgemeenten, Campus en begraafplaats op 

basis van de financiële middelen van deze onderdelen. 

 

De opbrengst van de oliebollenactie in het Dorp en het kerkrentmeesterlijke deel van de 

opbrengst van de oranjebraderie in het Dorp worden bestemd voor de Campus. Indien 

wijkgemeenten een andere gezamenlijke actie houden, moeten de wijkgemeenten in 

onderling overleg bepalen waarvoor de inkomsten bestemd zullen worden. Over de 

bestemming van de opbrengst van andere acties die wijkgemeenten zelfstandig organiseren, 

mogen de wijken zelf beslissen. Het kerkrentmeesterlijke deel van de opbrengsten van deze 

acties dient in de wijkbegroting en wijkjaarrekening verwerkt te worden. 
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Uitgaven 

Het algemene uitgangspunt is dat een wijkgemeente verantwoordelijk is voor de uitgaven die 

betrekking hebben op de wijkgemeente. Een wijkgemeente is dus onder andere 

verantwoordelijk voor het traktement van haar predikant en andere kosten voor pastoraat, de 

kosten van de gebouwen die aan haar gealloceerd zijn inclusief groot onderhoud, kosten van 

de erediensten, kosten van jeugdwerk etc. Dus alle kosten die direct te maken hebben met 

het functioneren van een bepaalde wijkgemeente worden aan die wijkgemeente 

toegerekend. 

 

Er zijn echter uitgaven die niet direct verband houden met de activiteiten van een specifieke 

wijkgemeente. De toerekening van die uitgaven wordt hieronder besproken. 

 

Algemene kosten 

Algemene kosten voor beheer die niet specifiek met een wijkgemeente te maken hebben, 

zoals de kosten van de controle van de jaarrekening, worden gelijkelijk verdeeld over de 

wijkgemeenten. 

 

Solidariteitskas, quotum en overige afdrachten 

Afdrachten aan de PKN zoals de solidariteitskas en het quotum worden verdeeld over de 

wijkgemeenten op basis van de heffingsgrondslag die de PKN hanteert. Als bijvoorbeeld de 

PKN de hoogte van de afdracht baseert op het aantal geregistreerde leden, worden de 

uitgaven ook op die manier verdeeld. 

 

Campus 

De kosten met betrekking tot de Dorpskerk, het Trefpunt, het Honk en de kosterswoning 

komen ten laste van de Campus. De kosten voor groot onderhoud worden ten laste van de 

onderhoudsvoorziening gebracht. De overige uitgaven worden in de resultatenrekening 

opgenomen in het jaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Dorp 1 en Dorp 2 dragen bij aan de variabele gebruikskosten van de Dorpskerk. Dit betreft 

met name de stookkosten voor en tijdens de erediensten en de koster. Deze kosten worden 

verdeeld over Dorp 1 en Dorp 2 naar rato van het aantal diensten in de Dorpskerk. 

 

De variabele gebruikskosten met betrekking tot de kerkdiensten in de Open Hof worden niet 

onderling verrekend. 
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Bestemming resultaat 

Wijken 

Het jaarlijkse resultaat van een wijk wordt toegevoegd of onttrokken aan het aan de wijk 

gealloceerde vermogen. Ook is het mogelijk om gelden toe te voegen aan een 

bestemmingsreserve, mits hiervoor na advies van het CvK toestemming wordt gegeven door 

de AK. 

 

Begraafplaats 

Het jaarlijkse resultaat van de begraafplaats is bestemd voor de Campus. Gezien de 

verscherpte landelijke eisen (o.a. ANBI) zal een aparte notitie worden opgesteld ten aanzien 

van beheer begraafplaats. Daarin zal ook worden aangegeven hoe het jaarlijkse resultaat 

van de begraafplaats bepaald zal worden. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de 

begraafplaats in staat zal blijven om aan zijn verplichtingen te voldoen. 

 

Campus 

Het jaarlijkse resultaat van de Campus wordt in principe toegevoegd aan de 

onderhoudsvoorziening. Mocht het jaarlijkse resultaat negatief zijn, dan wordt dit onttrokken 

aan de onderhoudsvoorziening. De onderhoudsvoorziening is daarmee niet alleen een 

voorziening voor groot onderhoud, maar ook een buffer om eventuele exploitatietekorten op 

te vangen. Op die wijze wordt voorkomen dat exploitatietekorten ten laste van de wijken 

komen. 

 

Zoals in Allocatie Vermogen is aangegeven doet Wijk 3 eenmalig een dotatie voor het 

onderhoud van de Dorpskerk ter grootte van € 100.000. Deze dotatie wordt apart 

geadministreerd als Voorziening Onderhoud Dorpskerk (Wijk 3). Deze voorziening dient 

alleen ter dekking van de onderhoudskosten van de Dorpskerk. 

 

Op lange termijn wordt gestreefd naar een voorziening van € 200.0002, inclusief de 

Voorziening Onderhoud Dorpskerk (Wijk 3). Dit bedrag is bedoeld om onverwachte uitgaven 

voor de Campus te kunnen financieren. Een monument als de Dorpskerk kan namelijk altijd 

tot onverwachte kosten leiden. De voorziening hoeft niet elk jaar € 200.000 te bedragen, 

omdat de kosten van groot onderhoud kunnen fluctueren per jaar. 

 

Wij verwachten dat een voorziening van € 200.000 (inclusief inflatiecorrectie) voldoende is. 

Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat er een grootschalige restauratie nodig is de komende 

20 jaar, zolang het huidige onderhoudsplan goed uitgevoerd wordt. 

 

                                                 
2
 De omvang zal jaarlijks aangepast worden voor inflatie. 
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Mocht uit de meerjarenbegroting blijken dat de onderhoudsvoorziening de komende vijf jaar 

minimaal € 200.000 zal bedragen en er geen reden is om aan te nemen dat binnen tien jaar 

onderhoudskosten zullen komen die een voorziening van meer dan € 200.000 noodzakelijk 

maken, dan wordt het deel van het jaarlijkse resultaat dat niet noodzakelijk is om de 

voorziening op peil te houden, verdeeld over Dorp 1, Dorp 2 en De Ark. De precieze 

verdeling wordt dan bepaald, waarbij rekening kan worden gehouden met de oorzaak van 

het ontstane overschot. Het maximale bedrag dat op die manier aan De Ark toegekend zal 

worden, is € 100.000. 

 

Op grond van bovenstaande afspraken zou de opbrengst van een eventuele verkoop van het 

Trefpunt, het Honk of de kosterswoning automatisch toegevoegd worden aan het 

onderhoudsfonds. Echter de opbrengst wordt gelijkelijk over Dorp 1 en Dorp 2 verdeeld als: 

 Dorp 1 en Dorp 2 daar beiden akkoord mee zijn; of 

 De  opbrengst niet nodig is om gedurende 10 jaar na de verkoop van het betreffende 

gebouw het onderhoudsfonds de minimale omvang van € 200.000 (inclusief 

inflatiecorrectie) te laten behouden. 

In die situatie zal ook de dotatie van € 100.000 van De Ark geheel of gedeeltelijk terug 

betaald worden. 

 

3. Begrotingsbeleid 

 

Jaarlijks stelt elke wijkraad van kerkrentmeesters (“WvK”) in overeenstemming met 

Ordinantie 11, Artikel 6 een begroting op voor de betreffende wijk, waarbij leidend is het 

vastgestelde beleidsplan van de wijkkerkenraad. Na het accorderen door de betreffende 

wijkkerkenraad wordt de conceptbegroting ter goedkeuring voorgelegd aan het CvK.  

 

De begroting van de PGM bestaat uit vijf deelbegrotingen, één voor elke wijkgemeente, één 

voor de begraafplaats en één voor de Campus. De begraafplaatsbegroting wordt opgesteld 

door de begraafplaatscommissie. De WvK van Dorp 1 en Dorp 2 zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting voor de Campus. Deze begroting zal 

gebaseerd zijn op een door de onderhoudscommissie op te stellen jaarplan. Het CvK 

integreert de vijf deelbegrotingen om te komen tot de totaalbegroting voor de PGM. 

 

De wijkbegrotingen, de begroting voor de begraafplaats, de begroting voor de Campus en de 

totaalbegroting worden vastgesteld door de AK.  

 

Voor het opstellen, goedkeuren en vaststellen van de (wijk)begrotingen gelden de volgende 

data: 

 



 Bijlage 6-5 

Bijlage 6-5, Financieel beleid, Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Maarssen  77 

 Opstellen wijkbegroting      voor 1 september 

 Akkordering van wijkbegroting door wijkkerkenraad  voor 1 oktober 

 Opstellen begroting begraafplaats en Campus   voor 1 oktober 

 Opstellen totaalbegroting door CvK     voor 15 oktober 

 Goedkeuring begrotingen door CvK     voor 8 november 

 Vaststelling begrotingen door AK     voor 1 december 

 

Naast de begroting voor het komende jaar, dient de WvK een meerjarenbegroting voor de 

komende vijf jaar in bij het CvK en bij de AK. Daarnaast dienen de WvK van Dorp 1 en Dorp 

2 gezamenlijk een meerjarenbegroting van de Campus voor de komende vijf jaar in bij het 

CvK en bij de AK. Deze meerjarenbegroting zal gebaseerd zijn op een door de 

onderhoudscommissie op te stellen meerjarig onderhoudsplan. 

 

De WvK is bevoegd te handelen binnen de goedgekeurde begroting. De WvK blijft bij het 

beheren van en het beschikken over de aan haar toevertrouwde vermogensrechtelijke 

aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de wijkkerkenraad 

vastgestelde beleidsplan en van de door de AK vastgestelde begrotingen, zoals bepaald in 

artikel 2 lid 8 van ordinantie 11. Niet begrote uitgaven dienen vooraf ter goedkeuring te 

worden voorgelegd aan het CvK en de AK. 

 

De begroting en realisatie van opbrengsten en kosten is gebaseerd op het kasstelsel. 

Uitzonderingen hierop zijn: 

1. Een voorziening voor “groot onderhoud” aan panden; 

2. Een activering van niet begroot duurzaam onderhoud, waarbij deze investering in een 

redelijke termijn moet worden afgeschreven ten laste van het exploitatieresultaat; 

3. De aankoop van onroerende zaken en roerende zaken met een substantiële waarde; 

en 

4. De mogelijkheid om bestemmingsreserves te creëren, om na een paar jaar een 

grotere uitgave te kunnen doen.  

 

Alle opbrengsten en uitgaven van de wijkgemeenten moeten in de begroting verantwoord 

worden. Dit betreft ook de inkomsten door acties en braderieën, tenzij deze bestemd worden 

voor activiteiten die geen betrekking hebben op de vermogensrechtelijke aangelegenheden 

van de PGM, zoals een diaconaal project. Het is ook niet toegestaan om als wijkgemeente 

liquide middelen voor vermogensrechtelijke aangelegenheden aan te houden die niet in de 

balans verantwoord zijn. Het hebben van “potjes”, die niet uit de balans blijken, is dus niet 

toegestaan. 
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Het uitgangspunt is dat elke wijkgemeente een sluitende begroting heeft. Een begroting met 

een negatief exploitatieresultaat kan echter ook door het CvK goedgekeurd en door de AK 

vastgesteld worden indien: 

1. Er gegronde redenen zijn voor het negatieve exploitatieresultaat; en 

2. De wijkgemeente voldoet en komende jaren blijft voldoen aan de geformuleerde 

vereisten met betrekking tot het Financieel Vermogen. 

 

De mogelijkheid bestaat om middelen uit een bestemmingsreserve tijdelijk in te zetten voor 

andere doeleinden. Dit kan nuttig zijn als daarmee plannen versneld kunnen worden 

uitgevoerd, zonder dat de bestemming die hoort bij de reserve in gevaar komt. 

De wijkkerkenraad die dit wil doen, doet daarvoor een voorstel aan de AK, waarbij een 

advies is gevoegd van het CvK. De AK besluit of ze akkoord gaat en zo ja, onder welke 

voorwaarden. 

 

Bij verkoop van onroerend goed behouden de liquide middelen die daarbij vrijkomen de 

bestemming die ze hadden. Als bijvoorbeeld een pastorie wordt verkocht, blijven de gelden 

de bestemming pastorie houden, zodat er weer een andere pastorie van kan worden 

gekocht.  

Als de wijkkerkenraad door een beleidswijziging de liquide middelen definitief geheel of deels 

wil doen vrijvallen, stelt de WvK daartoe een voorstel op. Dit voorstel moet na behandeling in 

de wijkkerkenraad vervolgens door het CvK worden goedgekeurd en worden vastgesteld in 

de AK. 

De vrijgekomen liquide middelen blijven bestemd voor de wijk waaraan het onroerend goed 

gealloceerd is. 

 

Voor al het onroerend goed dienen de wijkgemeenten een voorziening voor groot onderhoud 

te hebben die toereikend is voor het verrichten van het toekomstige onderhoud rekening 

houdend met de verwachte dotaties aan de voorziening in komende jaren. Voor elk pand 

dient de WvK een inschatting te maken van de verwachte uitgaven voor groot onderhoud, de 

jaren waarin deze uitgaven gedaan zullen worden en de begrote toevoegingen aan de 

voorziening groot onderhoud. 

 

4. Verantwoordingsbeleid 

 

Jaarlijks stelt de WvK een wijkjaarrekening op. De wijkkerkenraad stelt de wijkjaarrekening 

vast. Het CvK integreert de drie wijkjaarrekeningen, de jaarrekening van de begraafplaats en 

de jaarrekening van de Campus om te komen tot de jaarrekening van de PGM. De 

jaarrekeningen worden door de AK vastgesteld. 
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Voor het opstellen, goedkeuren en vaststellen van de (wijk)jaarrekeningen gelden de 

volgende data: 

 Opstellen wijkjaarrekening door WvK   voor 1 maart 

 Vaststellen wijkjaarrekening door wijkkerkenraad  voor 1 april 

 Opstellen jaarrekening door CvK    voor 15 april 

 Goedkeuring jaarrekening door CvK    voor 8 mei 

 Vaststellen jaarrekening door AK    voor 31 mei 

 

5. Uitvoeringsbeleid 

 

Elke WvK heeft een penningmeester (“wijkpenningmeester”) die verantwoordelijk is voor het 

beheer van de financiële middelen van de wijk. Daarnaast heeft elke wijk een administrateur 

die de financiële administratie verzorgt. De administrateur hoeft geen lid van de WvK te zijn.  

 

Het CvK heeft een penningmeester (“centrale penningmeester”) die verantwoordelijk is voor 

het totale beheer van de financiële middelen van de PGM. Daarnaast is er een 

administrateur belast met de financiële administratie van de PGM (“centrale administrateur”). 

De centrale administrateur hoeft geen lid te zijn van het CvK. 

 

Elke bankrekening van een wijk wordt beheerd door de wijkpenningmeester en de centrale 

penningmeester, terwijl de wijkadministrateur en centrale administrateur een kijkfunctie 

hebben. 

 

Daarnaast zijn er centrale bankrekeningen voor centrale betalingen en voor het beheer van 

het vermogen dat op korte termijn niet nodig is. Deze rekeningen worden beheerd door de 

centrale penningmeester, terwijl de wijkpenningmeesters, wijkadministrateurs en centrale 

administrateur een kijkfunctie hebben. 

 

Indien de centrale penningmeester geld nodig heeft van de wijken voor het betalen van 

gezamenlijke kosten geeft de centrale penningmeester tijdig aan de wijkpenningmeester aan 

welke bedragen de wijkpenningmeester over moet maken op de centrale bankrekening om 

de betaling van de gezamenlijke kosten mogelijk te maken. Indien de wijkpenningmeester de 

gevraagde bedragen niet tijdig overboekt, is de centrale penningmeester bevoegd om voor 

deze betalingen geld over te boeken van de wijkrekening naar de centrale bankrekening. 

 

In de plaatselijke regeling wordt vastgelegd over welke geldbedragen de wijkpenningmeester 

en centrale penningmeester zelfstandig mogen beschikken en voor welke bedragen 

goedkeuring van andere leden van de WvK of het CvK vereist is. Tevens zal het CvK een 

notitie opstellen over de wijze waarop de gelden worden beheerd en deze voorleggen aan de 
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AK. Uitgangspunt bij het beheer van de gelden op centraal niveau is dat de wijken over 

voldoende gelden beschikken om te handelen binnen de goedgekeurde begroting.  

 

De centrale penningmeester is verantwoordelijk voor de betalingen inzake de Campus. 

 

De begraafplaatscommissie heeft een eigen rekening voor lopende inkomsten en uitgaven. 

De centrale penningmeester kan deze rekening ook beheren, terwijl de centrale 

administrateur een kijkfunctie hebben. 

 

6. Sanctiebeleid 

 

Zoals eerder aangegeven is het cruciaal dat de wijken zich houden aan het afgesproken 

financiële beleid. Indien wijken zich niet houden aan deze afspraken kan de AK op 

verschillende manieren ingrijpen. 

 

Indien een wijk buiten de goedgekeurde begroting handelt, zullen de gemaakte kosten 

opgenomen dienen te worden in de begroting van het daarop volgende jaar, zodat de AK 

kan besluiten dat een wijk in dat jaar extra maatregelen moet treffen om de gemaakte kosten 

alsnog te financieren. Tevens kan de AK in zo’n situatie besluiten om het CvK de begroting 

uit te laten voeren en daarmee de beschikkingsmacht van de wijkkerkrentmeesters over de 

gelden te beperken. 

 

Indien de AK een wijkbegroting afkeurt, bijvoorbeeld omdat een wijk een te laag Financieel 

Vermogen heeft of komende jaren verwacht te krijgen, zal de wijk binnen één maand een 

herziene begroting bij de AK indienen. Indien de herziene begroting ook afgekeurd wordt, zal 

de AK het CvK opdragen een begroting voor de wijk op te stellen en zal de AK deze 

begroting aan de wijk opleggen. Tevens kan de AK in zo’n situatie besluiten om het CvK de 

begroting uit te laten voeren en daarmee de beschikkingsmacht van de wijkkerkrentmeesters 

over de gelden te beperken. 

 

Tenslotte 

Bij onduidelijkheid over de toepassing van de regels uit deze notitie of in geval zaken niet in 

deze notitie geregeld zijn, beslist de AK, na advies door het CvK. 
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ALLOCATIE VAN VERMOGEN HERVORMD 

 

Introductie 

In het kader van de vereniging van de Hervormde Gemeente Maarssen (“HGM”) en de 

Gereformeerde Kerk te Maarssen (“GKM”) tot de Protestante Gemeente Maarssen (“PGM”) 

dienen de aanspraken die de verschillende wijkgemeenten kunnen maken op de bezittingen 

en verplichtingen (samen aangeduid als “vermogen”) van de HGM vastgelegd te worden.  

 

Deze notitie beschrijft de allocatie van het vermogen. Daarbij wordt eerst ingegaan op de 

overwegingen, daarna wordt per balanspost de allocatie besproken en afsluitend wordt een 

aantal opmerkingen ter overweging gemaakt.  

 

Voor de besluitvorming met betrekking tot het verenigingsproces zijn de balansen per 31 

december 2012 het uitgangspunt. Echter omdat naar de verwachting de vereniging op of 

rond 1 januari 2015 zal plaatsvinden, zal de interne allocatie plaatsvinden op basis van de 

balans van de HGM per 31 december 2014. Omdat deze balans nog niet beschikbaar is, 

wordt ter illustratie de balans van de HGM per 31 december 2012 gebruikt.1 

 

Algemene overwegingen 

Juridisch is de HGM één entiteit. De wijkgemeenten zijn geen aparte juridische entiteiten. Dit 

betekent dat het juridisch niet mogelijk is om het vermogen toe te delen aan de 

wijkgemeenten op zo’n wijze dat een wijkgemeente volledige zeggenschap krijgt over het  

vermogen. Daardoor is het niet mogelijk om juridisch vast te leggen dat het vermogen van de 

ene wijk niet gebruikt kan worden als een andere wijk in financiële problemen komt. 

Uiteindelijk heeft de AKH de zeggenschap over het totale vermogen van de HGM. Na de 

vereniging zal de Algemene Kerkenraad (“AK”) de zeggenschap hebben over het totale 

vermogen van de PGM. 

 

Er kunnen wel afspraken gemaakt worden in welke mate wijkgemeenten een beroep kunnen 

doen op het vermogen. Daartoe kunnen afspraken gemaakt worden welk deel van het 

vermogen gealloceerd wordt aan de wijkgemeenten, zodat de wijkgemeenten inzicht hebben 

in het vermogen dat hun in principe ter beschikking staat (binnen het begrotings- en 

verantwoordingsbeleid) om de doelstellingen van de wijk te realiseren. Deze allocatie is 

echter boekhoudkundig en niet juridisch van aard. Daarom houdt de AK(H) de uiteindelijke 

beschikkingsmacht over het vermogen en heeft de AK(H) het recht om de 

                                                           
1
 Begin 2013 is een nieuwe pastorie in Maarssenbroek gekocht. Daarvoor is een groot deel van het pastoriefonds 

Maarssenbroek gebruikt. In de 2012 balans is deze pastorie nog niet opgenomen. Daardoor blijkt uit de illustratie 
op basis van de 2012 balans niet dat de pastorie in Maarssenbroek aan Wijk 3 gealloceerd zal worden. 
Daarnaast zullen de liquide middelen van Wijk 3 minder zijn dan in de illustratie omdat het pastoriefonds door de 
aankoop van de pastorie sterk is afgenomen. 
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(boekhoudkundige) vermogensallocatie aan te passen. Tevens moet de AK(H) jaarlijks de 

wijkbegrotingen vaststellen, zodat zij ook in die zin de beschikkingsmacht over het 

(boekhoudig) gealloceerde vermogen houdt. 

 

Het vermogen van de HGM is over vele eeuwen opgebouwd. Omdat de inkomsten en 

uitgaven nooit per wijk geregistreerd zijn, is het niet mogelijk om te bepalen welke inkomsten 

en uitgaven in het recente en langere verleden te maken hebben met de verschillende 

wijkgemeenten. Het is daardoor niet mogelijk om voor alle ontvangsten en uitgaven te 

bepalen met welke wijk die te maken hadden. Daardoor kan niet al het vermogen 

gealloceerd worden op basis van het oorspronkelijk doel van de ontvangsten en uitgaven. 

 

Het is wel zo dat bepaalde delen van het vermogen in het verleden boekhoudkundig een 

specifieke bestemming hebben gekregen, zoals “Onderhoud De Ark”. Deze “gelabelde” 

gelden kunnen wel aan een bepaalde wijk toegekend worden. 

 

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat elke wijkgemeente een goede financiële basis moet 

hebben om op een goede wijze als wijkgemeente te functioneren. Een situatie waarbij één 

wijkgemeente schulden heeft, terwijl de andere wijkgemeenten veel bezittingen hebben, is 

daarom niet passend. 

 

Deze algemene uitgangspunten vormen de basis voor de (boekhoudkundige) allocatie van 

het vermogen die hieronder per balanspost besproken wordt. 

 

Allocatie bezittingen en verplichtingen 

 

Introductie 

De balans geeft aan de linkerkant aan welke bezittingen de Hervormde Gemeente Maarssen 

heeft. De bezittingen bestaan voornamelijk uit onroerend goed, kortlopende vorderingen, 

langlopende vorderingen en gelden die, afhankelijk van de termijn waarover ze zijn 

vastgezet, zijn geclassificeerd als financiële vaste activa en geldmiddelen. 

Aan de rechterzijde van de balans staat waarmee de bezittingen gefinancierd zijn en 

eventueel of er een bepaalde bestemming voor de geldmiddelen is. Omdat de rechterkant 

van de balans inzicht geeft of de geldmiddelen aan de linkerkant een bepaalde bestemming 

hebben, vormt de rechterkant van de balans het startpunt voor de vermogensallocatie. 

Echter, het is goed om eerst stil te staan bij het onroerend goed en de begraafplaats. 

 

Onroerend goed 

Het onroerend goed van de HGM bestaat uit: 

 Dorpskerk; 
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 Trefpunt; 

 Het Honk; 

 Pastorie Chopinlaan; 

 Kosterswoning; 

 Pastorie Maarssenbroek; en 

 De Ark (50%). 

 

Op de balans staat het onroerend goed voor € 1 per object omdat de gebouwen volledig 

afgeschreven zijn. De waarde op de balans reflecteert dus niet de waarde van de gebouwen 

in het economisch verkeer. 

 

Het onroerend goed blijft eigendom van de HGM als totaal. Echter, het onroerend goed 

wordt wel (boekhoudkundig) gealloceerd, zodat duidelijk is wie recht heeft op de 

opbrengsten die gegenereerd worden met het onroerend goed en wie verantwoordelijk is 

voor de (onderhouds)kosten. Dit geldt ook voor een eventuele opbrengst bij de verkoop van 

het onroerend goed. 

 

Omdat Wijk 1 en Wijk 2 een gezamenlijk belang bij en historische binding hebben met de 

Dorpskerk, het Trefpunt, het Honk en de Kosterswoning wordt dit onroerend goed 

gealloceerd aan de Campus. De afspraken omtrent de Campus zijn verder uitgewerkt in de 

notitie Financieel beleid Protestantse Gemeente Maarssen (“het Financieel Beleid”). 

 

De Ark wordt gealloceerd aan Wijk 3, evenals de pastorie in Maarssenbroek. 

 

De pastorie aan de Chopinlaan wordt gealloceerd aan Wijk 2. De pastorie waarin de 

dominee van Wijk 1 woonde, is in het verleden verkocht. De waarde van die pastorie, 

aangeduid in de balans als Pastoriefonds Wijk 1, wordt aan Wijk 1 gealloceerd. 

 

Begraafplaats 

De begraafplaats is eigendom van de HGM. Op de rechterkant van de balans staat het 

vermogen van de begraafplaats. Dit vermogen is in het verleden met de begraafplaats 

“verdiend” en wordt aangewend voor de begraafplaats. Daarnaast zijn er graven verkocht 

waarvoor reeds geld ontvangen is. Daarmee is een verplichting aangegaan om in de 

toekomst een graf gereed te maken. Deze bedragen worden aan de rechterkant van de 

balans aangeduid als “Voorziening aankoop grafrechten”. Ook is er een voorziening voor het 

onderhoud van de begraafplaats. Dit bedrag wordt aan de rechterkant van de balans 

aangeduid als “Voorziening onderhoud begraafplaats”. Het is belangrijk om apart inzicht te 

houden in de gelden die betrekking hebben op de begraafplaats. Daarom is besloten om het 

vermogen van de begraafplaats, de Voorziening aankoop grafrechten en de Voorziening 
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onderhoud begraafplaats niet te alloceren aan een bepaalde wijk of aan de Campus. Dat 

betekent ook dat een deel van de gelden (namelijk ter grootte van het vermogen plus de 

voorzieningen) niet gealloceerd wordt aan de wijken of aan de Campus. De opbrengst van 

de begraafplaats is echter wel bestemd voor de Campus, zoals uitgewerkt is in het 

Financieel Beleid. 

 

Fondsen en voorzieningen 

De fondsen en voorzieningen aan de rechterkant van de balans geven het vermogen van de 

HGM aan dat een specifieke bestemming heeft gekregen. Als er bijvoorbeeld geld ontvangen 

is voor het onderhoud van de Dorpskerk, dan komt het geldbedrag links op de balans te 

staan en wordt dit bedrag rechts op de balans aangeduid als “Algemeen onderhoud 

Dorpskerk”. Daarmee is duidelijk dat een deel van de gelden aan de linkerzijde van de 

balans een specifieke bestemming heeft. 

Op basis van de aard van de fondsen en voorzieningen worden deze als volgt gealloceerd: 

 

 

Fonds Wijk 1 Wijk 2 Wijk 3 Campus Eventuele toelichting 

Algemeen onderhoud 

Dorp 

   100%  

Onderhoud Dorpskerk    100%  

Algemeen onderhoud 

De Ark 

  100%   

Orgelfonds Dorpskerk    100% Orgel is onderdeel van de Campus 

Verhuis- en 

inrichtingskosten 

33% 33% 33%  Betreft alle wijken 

Onderhoud Trefpunt    100% Trefpunt is onderdeel van de 

Campus 

Gemeentegids 33% 33% 33%  Betreft alle wijken 

Apparatuur t.b.v. 

administraties 

33% 33% 33%  Betreft alle wijken 

Wijkkas wijk 1 100%     

Tekort wijk 1 2013 50% 50%    

Tekort wijk 1 2014 100%     

Wijkkas wijk 2  100%    

Tekort wijk 2 2013 50% 50%    

Tekort wijk 2 2014  100%    

Wijkkas / tekort wijk 3   100%   

Instandhouding 33% 33% 33%  Betreft alle wijken 
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predikantsplaatsen 

Pastoriefonds Wijk 1 100%     

Pastoriefonds Wijk 3   100%   

 

Niet alle bovenstaande fondsen zijn mogelijk nog relevant. Na de vereniging kunnen de 

wijkkerkenraden besluiten om de fondsen die niet meer relevant zijn toe te voegen aan het 

vermogen van de wijk.  

 

Intermezzo 1 

De balans per 31 december 2012 gaf een totaal aan bezittingen aan van € 1,8 mln. Dit 

bedrag is exclusief de waarde van de gebouwen, omdat die voor € 1 per object op de balans 

staan. De gebouwen zijn, zoals hier boven aangegeven, specifiek gealloceerd aan de wijken 

of aan de Campus. Van het restant van de bezittingen (dus € 1,8 mln) wordt € 0,2 mln 

gealloceerd aan de begraafplaats en de fondsen van in totaal € 1,3 mln worden specifiek 

gealloceerd aan de wijken of de Campus op grond van bovenstaande tabel. Dat betekent dat 

meer dan 81% van alle bezittingen (exclusief gebouwen) specifiek gealloceerd wordt. 

 

Vermogen 

Het vermogen geeft het geld weer dat de HGM door de eeuwen heen meer ontvangen dan 

uitgegeven heeft en waar geen specifieke bestemming aan gegeven is. Omdat niet vaststaat 

of deze gelden specifiek voor een wijk ontvangen zijn, worden deze bedragen naar 

evenredigheid verdeeld over de wijken. Op basis van de balans van 31 december 2010 gaat 

dit om een totaal bedrag van € 0,3 mln. 

 

Campus 

Zoals hierboven aangegeven wordt het meeste onroerend goed in Dorp ondergebracht in de 

Campus. Wijk 1 en Wijk 2 dragen verder aan de Campus bij door het grootste deel van het 

fonds Algemeen Onderhoud Dorp, Voorziening Onderhoud Dorpskerk, fonds Onderhoud 

Trefpunt en het Orgelfonds in de Campus in te brengen. Dit gaat om een totaal bedrag van 

meer dan € 200.000. 

Omdat de Dorpskerk een grote historisch waarde heeft voor de hele protestantse gemeente, 

zal Wijk 3 ook eenmalig een dotatie voor het onderhoud van de Dorpskerk doen ter grootte 

van € 100.000. Deze dotatie vermindert het aan de wijk gealloceerde vermogen en zal apart 

geadministreerd worden als Voorziening Onderhoud Dorpskerk (Wijk 3). Op deze manier 

wordt gewaarborgd dat het geld alleen voor het onderhoud van de Dorpskerk gebruikt wordt. 

Ook blijft zo inzichtelijk welk deel van de € 100.000 nog niet besteed is. 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 
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Kortlopende schulden zijn bedragen die op korte termijn betaald moeten worden. 

Overlopende passiva betreffen bedragen die het volgende jaar betaald moeten worden voor 

kosten in het afgelopen jaar of bedragen die in het afgelopen jaar ontvangen zijn, maar 

gerelateerd zijn aan opbrengsten in het komend jaar. Dit gaat om een beperkt bedrag dat 

verdeeld wordt naar evenredigheid. 

 

Intermezzo 2 

Omdat de rechterzijde van de balans gealloceerd is aan de wijken en de Campus zoals 

hierboven beschreven en de balansen van de wijken en de Campus in evenwicht moeten 

zijn, staat op grond van bovenstaande allocatie vast wat de totale waarde van de 

gealloceerde bezittingen per wijk is. Met andere woorden, de allocatie van de specifieke 

elementen van de linkerzijde van de balans moet zo zijn dat het totale bedrag aan 

bezittingen per wijk gelijk is aan het totale bedrag aan de rechterzijde van de balans per wijk 

zoals hierboven bepaald. 

 

Overige bezittingen 

Zoals hierboven aangegeven bepaalt de allocatie van de rechterzijde van de balans, wat het 

totaal aan de gealloceerde bezittingen van de wijken is. Hierbij is gekozen om de 

kortlopende vorderingen en overlopende activa, vorderingen op langere termijn en de 

geldmiddelen evenredig te verdelen. Tot slot worden de financiële vaste activa zodanig 

verdeeld dat het totaal aan bezittingen per wijk gelijk is aan het totaal aan de rechterzijde van 

de balans per wijk. 

 

Niet in de balans opgenomen geldmiddelen 

Niet alle geldmiddelen van de HGM zijn opgenomen in de 2012 balans, omdat de 

geldmiddelen van sommige verenigingen en acties niet geconsolideerd zijn. Deze bedragen 

zijn wel bekend en staan apart in de jaarrekening vermeld. Deze geldmiddelen hebben 

allemaal een specifieke bestemming, b.v. Jeugdraad Wijk 2, Jeugdvereniging Wijk 2, 

Sumperk Wijk 1, Koor Wijk 1, Jeugdwerk Wijk 1, Braderiecommissie Wijk 3 etc. Deze 

geldmiddelen worden bij de vereniging gealloceerd aan de wijken conform de huidige 

bestemming van de geldmiddelen. 

 

Aanvullende overwegingen 

De bovenstaande allocatie van de bezittingen van de HGM doet recht aan de specifieke 

bestemming van de bezittingen voorzover de bestemming bekend is door de locatie van het 

onroerend goed of door een specifieke bestemming in de vorm van een fonds of voorziening. 

Voor de bezittingen waarvan geen specifieke bestemming bekend is, is gekozen voor een 

evenredige verdeling, omdat niet vast staat voor welke wijk deze bezittingen bestemd zijn. 

De keuze voor een evenredige verdeling is een keuze die uitgaat van het besef dat wij 
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samen de HGM vormen. Daarbij is het belangrijk te realiseren dat, zoals hiervoor is 

aangegeven, dit gaat om een beperkt deel van het totale vermogen (zeker als de waarde van 

het onroerend goed meegenomen wordt). 
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Bijlage 1: Allocatie van het vermogen o.b.v. de conceptbalans per 31-12-2012 (alleen ter illustratie) 

 

Allocatie op basis van de balans per 31 december 2012
Alleen ter illustratie

Totaal Wijk 1 Wijk 2 Wijk 3 Begraaf- 

plaats

Campus 

Dorpskerk

Toelichting

Bezittingen

Onroerende zaken

* De Ark                 1                 1 

* Pastorie Maarssenbroek                -                  -   Was in 2012 nog niet aangeschaft

* Dorpskerk                 1                 1 

* Trefpunt                 1                 1 

* Honk                 1                 1 

* Pastorie Chopinlaan                 1                 1 

* Kosterswoning                 1                 1 

Financiële vaste activa & Liquide 

middelen

   1.799.191       685.311       190.276       399.073       179.142       345.390 Wijken: vermogen + verplichtingen - andere 

bezittingen per wijk

Begraafplaats: gelijk aan vermogen 

begraafplaats, voorziening onderhoud en 

voorziening grafrechten

Campus Dorpskerk: gelijk aan Voorziening 

onderhoud Campus en Dorpskerk (Wijk 3)

Kortlopende vorderingen en overlopende 

activa

          8.345           2.782           2.782           2.782 Evenredige verdeling

Vorderingen op langere termijn                -                  -                  -                  -   Evenredige verdeling

Totaal van de bezittingen    1.807.542       688.092       193.058       401.855       179.142       345.394 
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Allocatie op basis van de balans per 31 december 2012
Alleen ter illustratie

Totaal Wijk 1 Wijk 2 Wijk 3 Begraaf- 

plaats

Campus 

Dorpskerk

Toelichting

Vermogen en verplichtingen

Vermogen       347.642 

Verdeling o.b.v. 33%       115.881       115.881       115.881 Evenredige verdeling

Aanpassingen

* Bijdrage De Ark aan Fonds Dorpskerk       100.000-

Vermogen per wijk       115.881       115.881        15.881               -   

Fondsen en voorzieningen

* Algemeen onderhoud Dorp       148.060 Toegevoegd aan Voorziening onderhoud 

Campus

* Voorziening onderhoud Dorpskerk         61.985 Toegevoegd aan Voorziening onderhoud 

Campus

* Voorziening onderhoud Campus       245.394 Algemeen onderhoud Dorp + Onderhoud 

Dorpskerk + Orgelfonds + Onderhoud Trefpunt 

* Voorziening onderhoud Dorpskerk (Wijk 3)       100.000 Bijdrage De Ark

* Onderhoud De Ark         51.500         51.500 

* Orgelfonds         24.054 Toegevoegd aan Voorziening onderhoud 

Campus

* Verhuis/inrichting/beroepingswerk         38.202         12.734         12.734         12.734 Evenredige verdeling

* Onderhoud Trefpunt         11.295 Toegevoegd aan Voorziening onderhoud 

Campus

* Reservering nieuwe gemeentegids           1.139              380              380             380 Evenredige verdeling.

* Voorziening apparatuur administraties           6.974           2.325           2.325           2.325 Evenredige verdeling.

* Wijkkas Wijk 1         11.515         11.515 

* Wijkkas Wijk 2           8.866           8.866 

* Wijkkas Wijk 3                -                  -   

* Fonds predikantsplaatsen       156.554         52.185         52.185         52.185 Evenredige verdeling.

* Pastoriefonds Dorp       492.385       492.385 

* Pastoriefonds De Ark       266.163       266.163 

Totaal fondsen, voorzieningen en vermogen    1.626.334       687.404       192.370      401.167               -        345.394 
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Allocatie op basis van de balans per 31 december 2012
Alleen ter illustratie

Totaal Wijk 1 Wijk 2 Wijk 3 Begraaf- 

plaats

Campus 

Dorpskerk

Toelichting

Vermogen en verplichtingen

Vermogen       347.642 

Verdeling o.b.v. 33%       115.881       115.881       115.881 Evenredige verdeling

Aanpassingen

* Bijdrage De Ark aan Fonds Dorpskerk       100.000-

Vermogen per wijk       115.881       115.881        15.881               -   

Langlopende schulden                -                  -                  -                  -   Evenredige verdeling

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva

          2.066              689              689             689 Evenredige verdeling

Vermogen begraafplaats         12.495         12.495 

Voorziening onderhoud begraafplaats         41.687         41.687 

Voorziening aankoop grafrechten       124.960       124.960 

Totaal van vermogen en verplichtingen    1.807.542       688.092       193.058       401.855       179.142       345.394 

Niet uit de balans blijkende verplichting       200.000         26.667         26.667         26.667         60.000         60.000 30% Begraafplaats, 30% Campus, restant 

evenredig over wijken; deze hypothecaire 

lening is inmiddels verstrekt
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ALLOCATIE VAN VERMOGEN GEREFORMEERD 
 

Voor de besluitvorming met betrekking tot het verenigingsproces zijn de balansen per 31 december 

2012 het uitgangspunt. Echter omdat naar de verwachting de vereniging op of rond 1 januari 2015 

zal plaatsvinden, zal de interne allocatie plaatsvinden op basis van de balans van de GK per 31 

december 2014. Omdat deze balans nog niet beschikbaar is, wordt ter illustratie de balans van de GK 

per 31 december 2012 gebruikt. 

 

Introductie 

In het kader van de fusie tussen de Hervormde Gemeente Maarssen (“HGM”) en de Gereformeerde 

Kerk te Maarssen (“GKM”) tot de Protestante Gemeente Maarssen (“PGM”) dienen de aanspraken 

die de verschillende wijkgemeenten kunnen maken op de bezittingen en schulden (samen aangeduid 

als “vermogen”) van de GKM vastgelegd te worden.  

Deze notitie beschrijft de allocatie van het vermogen. Daarbij wordt eerst ingegaan op de 

overwegingen, daarna wordt per balanspost de allocatie besproken en afsluitend wordt een aantal 

opmerkingen ter overweging gemaakt.  

De allocatie zal plaatsvinden op basis van de balans van de GKM per 31 december 2012. 

 

Algemene overwegingen 

Juridisch is de GKM één entiteit. De wijkgemeenten zijn geen aparte juridische entiteiten. Dit 

betekent dat het juridisch niet mogelijk is om het vermogen toe te delen aan de wijkgemeenten op 

zo’n wijze dat een wijkgemeente volledige zeggenschap krijgt over het vermogen. Daardoor is het 

niet mogelijk om juridisch vast te leggen dat het vermogen van de ene wijk niet gebruikt kan worden 

als een andere wijk in financiële problemen komt. Uiteindelijk heeft de AK(G) de zeggenschap over 

het totale vermogen van de GKM. Na de fusie zal de Algemene Kerkenraad (“AK”) de zeggenschap 

hebben over het totale vermogen van de PGM. 

Er kunnen wel afspraken gemaakt worden in welke mate wijkgemeenten een beroep kunnen doen 

op het vermogen. Daartoe kunnen afspraken gemaakt worden welk deel van het vermogen 

gealloceerd wordt aan de wijkgemeenten zodat de wijkgemeenten inzicht hebben in het vermogen 

dat hen in principe ter beschikking staat (binnen het begrotings- en verantwoordingsbeleid) om de 

doelstellingen van de wijk te realiseren. Deze allocatie is echter boekhoudkundig en niet juridisch van 

aard. Daarom houdt de AK(G) de uiteindelijke beschikkingsmacht over het vermogen en heeft de 

AK(G) het recht om de (boekhoudkundige) vermogensallocatie aan te passen. Tevens moet de AK(G) 

jaarlijks de wijkbegrotingen vaststellen, zodat zij ook in die zin de beschikkingsmacht over het 

(boekhoudkundig) gealloceerde vermogen houdt. 
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De GKM heeft een beperkt zichtbaar vermogen dat vanaf het ontstaan van de GKM is opgebouwd. 

Vanaf het jaar 2007 zijn inkomsten en uitgaven per wijk geregistreerd. Er is toen een nieuwe start 

gemaakt, waarbij beginvermogens op nul gezet zijn (herstructurering van negatief eigen vermogen 

door vrij laten vallen van opgebouwde voorzieningen onderhoud). Daardoor kan het vermogen nu 

per wijk bepaald worden. 

Het is wel zo dat bepaalde delen van het vermogen boekhoudkundig een specifieke bestemming 

hebben gekregen, zoals bijvoorbeeld de onderhoudfondsen en bepaalde bestemmingsreserves. Deze 

“gelabelde” gelden kunnen wel aan een bepaalde wijk toegekend worden. 

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat elke wijkgemeente een goede financiële basis moet hebben 

om op een goede wijze als wijkgemeente te functioneren. Een situatie waarbij één wijkgemeente 

schulden heeft, terwijl de andere wijkgemeente veel bezittingen heeft, is daarom niet passend en 

dient zo mogelijk vermeden te worden. Uit de bijgevoegde allocatie blijkt dat onze beide wijken 

beschikken over geringe positieve vermogens. We hebben dus een zeer smalle basis als startpositie. 

Het is echter ook zo dat beide wijken schuldenvrij zijn naar derden financiers.  

Deze algemene uitgangspunten vormen de basis voor de (boekhoudkundige) allocatie van het 

vermogen die hieronder per balanspost besproken wordt. 

 

Allocatie bezittingen en verplichtingen 

Introductie 

De balans geeft aan de linkerkant aan welke bezittingen de GKM heeft. De bezittingen bestaan 

voornamelijk uit onroerend goed, installaties/inventarissen (de voornoemde posten zijn geheel 

afgeschreven, waardoor een grote stille reserve aanwezig kan worden geacht), kortlopende 

vorderingen, en geldmiddelen. 

Aan de rechterzijde van de balans staat hoe de bezittingen gefinancierd zijn en eventueel of er een 

bepaalde bestemming voor de geldmiddelen is. Omdat de rechterkant van de balans inzicht geeft of 

de geldmiddelen aan de linkerkant een bepaalde bestemming hebben, vormt de rechterkant van de 

balans het startpunt voor de vermogensallocatie. Echter het is goed om eerst stil te staan bij het 

onroerend goed. 

Onroerend goed 

Het onroerend goed van de GKM bestaat uit: 

• De Ark (50%) 

• De Open Hof + zalen 

• Kosterswoning 

• Pastorie Maarssenbroek 
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Op balans staat het onroerend goed voor € 1 per object omdat de gebouwen volledig afgeschreven 

zijn. De waarde op de balans reflecteert dus niet de waarde van de gebouwen in het economisch 

verkeer. 

Het onroerend goed blijft eigendom van de GKM als totaal. Echter het onroerend goed wordt wel 

(boekhoudkundig) gealloceerd aan de wijken, zodat de wijken verantwoordelijk zijn voor de 

(onderhouds)kosten van het onroerend goed en zodat een eventuele verkoopopbrengst van 

onroerend goed in principe ten goede komt aan het vermogen van een bepaalde wijk. De Ark(50%) 

en de Pastorie Maarssenbroek worden gealloceerd aan de wijk "De Ark", terwijl het overige 

onroerend goed gealloceerd wordt aan de wijk "Open Hof", ofwel "Dorp".  

Zie aanvullende overwegingen. 

Fondsen, bestemmingsreserves en voorzieningen 

De fondsen en voorzieningen aan de rechterkant van de balans geven het vermogen van de GKM aan 

dat een specifieke bestemming heeft gekregen. Als er bijvoorbeeld geld ontvangen is voor De Vast & 

vd Wilt fonds, dan komt het geldbedrag links op de balans te staan als onderdeel van de liquide 

middelen en wordt dit bedrag rechts op de balans aangeduid als De Vast & vd Wilt fonds.  Daarmee is 

duidelijk dat een deel van de gelden aan de linkerzijde van de balans een specifieke bestemming 

heeft. 

Op basis van de aard van de fondsen en voorzieningen worden deze als volgt gealloceerd: 

Fonds Open Hof De Ark Eventuele toelichting 

Onderhoudsfonds Dorp 23.140   

Onderhoudsfonds Broek  2.407  

Muziekfonds Broek  3.611  

Pastoriefonds Dorp 244.221   

Bestemmingsreserve bazaar 4.348   

Bestemmingsreserve 

kerkzaal 

 13.617  

De Vast & vd Wilt fonds 100.613  Legaat met lastgeving. 
Geen “echt” kerkgeld. 
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Vermogen 

Het vermogen geeft het geld weer dat de GKM in het verleden meer ontvangen dan uitgegeven heeft 

en waar geen specifieke bestemming aan gegeven is. Het vermogen van de GKM is specifiek toe te 

rekenen aan beide wijken. Op basis van de balans van 31 december 2012 gaat dit om een totaal 

bedrag van €39.834. Hiervan is van Open Hof €16.659 en van De Ark €23.175. 

 

Kortlopende schulden, overlopende passiva en rekeningen courant 

Kortlopende schulden zijn bedragen die op korte termijn betaald moeten worden. Overlopende 

passiva betreffen bedragen die het volgende jaar betaald moeten worden voor kosten in het 

afgelopen jaar of bedragen die in het afgelopen jaar ontvangen zijn maar gerelateerd zijn aan 

opbrengsten in het komend jaar. Rekening courant verhoudingen betreffen schulden aan (of 

vorderingen op) overige commissies, voortkomend uit de rol van de centrale penningmeester als 

administrateur en de centrale registratie van ontvangsten.  

Indien een toewijzing naar een wijk niet specifiek kan worden gemaakt, worden deze posten 

toegewezen aan de Open Hof omwille van de administratieve eenvoud en het zeer beperkte 

financiële belang. Dit heeft overigens geen effect op het toe te rekenen eigen vermogen naar een 

wijk. 

 

Installaties en inventarissen 

De installaties en inventarissen hebben betrekking op de respectieve kerkgebouwen. Ook hier geldt 

dat deze volledig zijn afgeschreven. 

 

Overige bezittingen, rekeningen courant en liquide middelen 

Zoals hierboven aangegeven bepaalt de allocatie van de rechterzijde van de balans, wat het totaal 

aan de gealloceerde bezittingen van de wijken is. Hierbij is gekozen om de kortlopende vorderingen 

en overlopende activa toe te rekenen aan Open Hof, tenzij allocatie naar De Ark specifiek te maken 

is. Liquide middelen vormen de sluitpost van de balans en worden zodanig toegerekend dat de 

balansen van beide wijken in evenwicht zijn. 

 

Aanvullende overwegingen 

1. De bovenstaande allocatie van de bezittingen van de GKM doet recht aan de specifieke 

bestemming van de bezittingen voor zover de bestemming bekend is door de locatie van het 

onroerend goed of door een specifieke bestemming in de vorm van een fonds of voorziening.  
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2. Door de voorgenomen fusie met de NHG zal een meer robuuste (eigen) vermogen per wijk 

ontstaan. Daar wordt de GKM op eerste gezicht beter van. Hierbij dient echter te worden 

aangetekend dat de HGM beschikt over een monumentaal kerkgebouw met naar verwachting 

hoge toekomstige onderhoudslasten, waardoor het nu beschikbare vermogen aangesproken 

zal moeten worden. Wij verwijzen hierbij naar de notitie allocatie vermogen van de NHG. 

3. Voorts is het zo dat naar verwachting negatieve exploitatieresultaten naar de toekomst toe 

zullen worden gerealiseerd in met name de wijk Open Hof en wijk 1 Hervormd, alsmede bij 

wijk 2 Hervormd. 

4. Na de fusie zullen 3 wijken ontstaan, waarbij iedere wijk een (deel) vermogen zal worden 

toegekend op basis van solidariteit en (toekomstige) levensvatbaarheid (allocatie vermogen 

NHG en GKM). Hiermede wordt getracht te waarborgen dat alle 3 wijken binnen de PGM 

bestaansrecht houden om naar de toekomst hun rol in de wijk en maatschappij op een 

verantwoorde wijze te kunnen blijven vormgeven. 

 

bijlage: balans per 31 december 2012 van de GKM. 
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Bijlage bij notitie ‘Alocatie van vermogen (Gereformeerd)

Gereformeerde Kerk Maarssen

Balans per 31 12 2012
 Totaal Dorp 

2012 

 Totaal Ark 

2012 
 GT 2012 GT 2011

Vaste activa:

Aandeel kerkcentrum De ark (50%) -                   1                     1                     -                   

Pastorie Maarssen Broek -                   1                     1                     -                   

Kerkgebouw Open Hof + kosterswoning 1                     -                   1                     1                     

Orgel, installaties en inventarissen Open Hof -                   -                   -                   -                   

Totaal vaste activa 1 2 3 1                     

Vlottende activa:

Rekening courant De Ark -                   -                   -                   -                   

Rekening courant Braderiecies. -                   -                   -                   12                    

Rekening courant Open Hof 0                     -                   0                     0                     

Rekening courant Hervormd 967                  9.907               10.874             723                  

Voorraden 1.250               477                  1.727               1.646               

Debiteuren 2.410               1.950               4.360               3.371               

Overige vorderingen en overlopende activa 8.831               1.402               10.233             6.170               

Totaal vlottende activa 13.457 13.736 27.193 11.920             

Liquide middelen 402.758            57.297             460.054            473.731            

verrekening Dorp/Broek 19.180             19.180-             -                   0                     

TOTAAL ACTIVA 435.396 51.854 487.250 485.653           

Eigen vermogen 1.1. 19.603             9.671-               9.932               9.696               

Resultaat boekjaar 2.944-               32.846             29.902             234                  

Vermogensmutaties -                   -                   -                   

Totaal eigen vermogen 16.659 23.175 39.834 9.930               

Bestemmingsreserves:

Pastorie Maarssen Dorp 244.221            -                   244.221            244.221            

Reservering Kerkzaal De Ark -                   13.617             13.617             9.348               

Reservering bazaar Dorp 4.348               -                   4.348               3.524               

Overige reserveringen -                   3.611               3.611               6.600               

Totaal bestemmingsreserves 248.569 17.227 265.796 263.693           

Voorziening onderhoud panden en install. 23.140             2.407               25.547             30.947             

Totaal langlopende schulden 23.140 2.407 25.547 30.947             

Vlottende passiva:

Rekening courant ZWO&E groep 12.285             5.793               18.078             5.528               

Rekening courant Diaconie 5.451               2.255               7.706               4.576               

Rekening courant NH -                   -                   -                   4.633               

Rekening courant overige 78                    144                  222                  226                  

Rekening courant De Vast van der Wilt fonds 100.613            -                   100.613            122.760            

Crediteuren 6.013               604                  6.617               2.963               

Overlopende passiva 19.005             30                    19.035             34.279             

Vooruitontvangen bedragen 3.582               220                  3.802               6.118               

Totaal vlottende passiva 147.027 9.045 156.073 181.083           

TOTAAL PASSIVA 435.396 51.854 487.250 485.653           

0,00 0,00 0,00 -                   
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Financieel beleid Diaconie van de Protestantse Gemeente Maarssen 

 

Leeswijzer 

Deze notitie beschrijft het financiële beleid van de diaconie van Protestantse Gemeente 

Maarssen ná de beoogde vereniging van Hervormde Gemeente Maarsen en de 

Gereformeerde Kerk in Maarssen. Uitgangspunt voor deze notitie is dat de vermogens van 

diaconieën zijn herverdeeld en toegewezen aan de nieuwe te vormen wijkdiaconieën Dorp 1, 

Dorp 2 en De Ark. De verdeling van de vermogens is beschreven in de notities Allocatie 

Diaconaal Vermogen Gereformeerd en Allocatie Diaconaal Vermogen Hervormd. 

 

Introductie 

In het kader van de vereniging van de Hervormde Gemeente Maarssen (“HGM”) en de 

Gereformeerde Kerk te Maarssen (“GKM”) tot de Protestante Gemeente Maarssen (“PGM”) 

is het van groot belang (ook voor de Diaconie) het te voeren financiële beleid na de 

vereniging vast te leggen. In deze notitie is dit beleid vastgelegd. 

 

Een financieel beleid van een protestantse gemeente met verschillende wijkcolleges van 

diakenen (hierna te noemen wijkdiaconie) omvat vele aspecten. Belangrijke aspecten van 

het financiële beleid zijn: 

 Vermogensbeleid: De aanspraken die de wijkdiaconieën kunnen maken op de 

bezittingen en schulden (samen aangeduid als “diaconaal vermogen”) van de 

Diaconie van de PGM, inclusief afspraken over het minimaal aan te houden 

diaconaal vermogen; 

 Inkomsten- en uitgavenbeleid: De allocatie van alle inkomsten en uitgaven van de 

Diaconie van de PGM naar de wijkdiaconieën; 

 Begrotingsbeleid: Regels over het opstellen, goedkeuren en vaststellen van de 

begroting, zowel per wijkdiaconie als centraal; 

 Verantwoordingsbeleid: De wijze waarop verantwoording wordt afgelegd van het 

gevoerde financiële beleid, zowel per wijkdiaconie als centraal; 

 Uitvoeringsbeleid: De wijze waarop de betalingen en administratie worden gedaan en 

het daarmee verbandhoudende rekeningenbeheer; en 

 Sanctiebeleid: De wijze waarop de AK en College van Diakenen kan ingrijpen indien 

een wijk zich niet aan het afgesproken financiële beleid houdt. 

 

De PGM kent twee juridische entiteiten één voor het College van Kerkrentmeesters en één 

voor het College van Diakenen. Een goed financieel beleid van de wijkdiaconieën, vallend 

onder het College van Diakenen (CvD) is dan ook van groot belang. De wijkdiaconieën zijn 

geen aparte juridische entiteiten en het is dan ook niet mogelijk de financiën van de 

wijkdiaconieën dusdanig te scheiden dat een wijkdiaconie volledig financieel zelfstandig is. 
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Het is daarom van belang goed vast te stellen dat financiële problemen van de ene 

wijkdiaconie niet opgelost hoeven te worden door de andere wijkdiaconieën. Belangrijk 

uitgangspunt is maximale financiële zelfstandigheid van de wijken, inhoudend gescheiden 

vermogens en begrotingen en met de daarbijbehorende verantwoordelijkheid. 

Om te voorkomen dat wijkdiaconieën straks voor elkaars kosten moeten opdraaien, is het 

van groot belang dat er een duidelijk financieel beleid per wijkdiaconie gevoerd wordt. 

 

Uitgangspunt van deze notitie is dat er na de vereniging drie wijkdiaconieën zullen ontstaan: 

 Wijkdiaconie De Ark (bestaande uit de huidige Hervormde Wijk 3 en de 

Gereformeerde wijk in Maarssenbroek) (“De Ark”); 

 Wijkdiaconie Dorp 1 (bestaande uit de huidige Hervormde Wijk 1 en de 

Gereformeerde wijk in Maarssen-Dorp) (“Dorp 1”); en  

 Wijkdiaconie Dorp 2 (bestaande uit de huidige Hervormde Wijk 2) (“Dorp 2”). 

 
Het centrale college zal bestaan uit 6 personen, iedere wijkdiaconie vaardigt 2 personen af. 
Het college kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 
De vertegenwoordiging van het centrale college in de algemene kerkenraad wordt 
beschreven in de plaatselijke regeling, die deel uitmaakt van de verenigingsdocumenten.  

 

In deze notitie worden de bovengenoemde aspecten van het financiële beleid besproken in 

de volgende volgorde: 

1. Vermogensbeleid; 

2. Inkomsten- en uitgavenbeleid; 

3. Begrotingsbeleid; 

4. Verantwoordingsbeleid; 

5. Uitvoeringsbeleid; en  

6. Sanctiebeleid. 

 

1. Vermogensbeleid 

Uitgangspunt van deze notitie is dat het diaconaal vermogen van de PGM boekhoudkundig 

gealloceerd is aan de wijken. De AKH zal voorafgaande aan de vereniging moeten beslissen 

hoe het Hervormde diaconaal vermogen (boekhoudkundig) over de Hervormde wijken 

verdeeld zal worden en de AKG zal moeten beslissen hoe het Gereformeerde diaconaal 

vermogen over de Gereformeerde wijken verdeeld zal worden. Na de vereniging wordt het 

diaconaal vermogen van De Ark en Dorp 1 bepaald door samenvoeging van het 

gealloceerde diaconaal vermogen van de Hervormde en Gereformeerde wijken. 

De financiële middelen zullen na de vereniging worden verdeeld en op basis van deze 

verdeling worden overgedragen aan de nieuw te vormen PKN wijkdiaconieën. Het hervormd 

diaconaal gravenfonds zal apart worden gezet en beheerd en zal niet vallen onder de 
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diaconie. Het termijndeposito zal worden beheerd en geadministreerd door één van de 

wijkdiaconieën. De overige wijkdiaconieën zullen hun aanspraak op het deel van dit 

termijndeposito administreren als een vordering op de wijkdiaconie die het beheer voert. 

 

De verdeling van het vermogen en het beheer van vermogen worden beschreven in de 

notities Allocatie diaconaal vermogen en Beheer diaconaal vermogen. 

Aangezien het termijndeposito hierin een afwijkende positie in inneemt is de verdeling 

hiervan in een bijlage toegevoegd. 

 

Zoals eerder aangegeven zijn de drie wijkdiaconieën geen aparte juridische entiteiten en zijn 

daarom financieel voor elkaar verantwoordelijk aangezien zij deel uitmaken van hetzelfde 

College van Diakenen. Om te voorkomen dat de ene wijkdiaconie voor de schulden van een 

andere wijkdiaconie moet opdraaien, is het belangrijk dat er een goed begrotingsbeleid is, 

maar zal er ook gezorgd moeten worden een goede financiële buffer per wijkdiaconie. Door 

deze buffer is er voldoende tijd beschikbaar om onverwachte tegenvallers op te vangen en 

maatregelen te treffen om te bezuinigen of meer geld in te zamelen. Hiermee wordt 

voorkomen dat op enig moment een wijkdiaconie een beroep moet doen op de andere 

wijkdiaconieën. 

 

Op basis van eerdere afspraken en ervaringen is bepaald dat het eigen vermogen van de 

wijkdiaconie € 15.000 bedraagt. Dit geldt zowel op laatste dag van het boekjaar als ook in de 

meerjarenbegroting op 31 december van elk van de komende vijf jaar. De omvang van deze 

buffer is gebaseerd op de jaarlijkse baten en lasten per wijk en is voldoende om een periode 

van minimaal één jaar te overbruggen. 

 

Door de systematiek een eigen vermogen per wijkdiaconie is geen solidariteitsfonds van 

toepassing.  

 

2. Inkomsten- en uitgavenbeleid 

 

Inkomsten 

Alle inkomsten van de Diaconie van de PGM worden beschouwd als inkomsten van een 

bepaalde wijk. Er zijn dus geen inkomsten die niet aan een wijk toegekend worden. 

 

De inkomsten uit de Aktie Kerkbalans / Vaste Vrijwillige Bijdrage Diaconie en Wintercollecte 

komen toe aan de wijkdiaconie waarvan de gever lid is. De ledenregistratie per wijk is dus 

bepalend voor de allocatie van deze inkomsten. 
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Diaconale giften die de PGM ontvangt komen toe aan de wijkdiaconie vallend onder de 

wijkgemeente waarvan de gever lid is, tenzij uit de omschrijving van de gift blijkt dat de gift 

voor een andere wijk bedoeld is. Bij anonieme giften of giften door personen die geen lid zijn 

van de PGM wordt de gift gelijkelijk verdeeld over de wijken, tenzij uit de omschrijving blijkt 

dat de gift voor een bepaalde wijk bedoeld is. Dezelfde procedure wordt gevolgd bij legaten. 

Hiervoor is goede communicatie naar de gemeente noodzakelijk. 

 

Elke wijkdiaconie krijgt de opbrengst van diaconale collecten (incl. kerkomroepbusjes) die 

voortkomt uit de kerkdiensten en/of bijeenkomsten van die wijkgemeente. De wijkdiaconieën 

stellen zelf hun collecterooster op. De begroting dient het aantal collecten voor diaconale 

doeleinden te vermelden, zodat het College van Diakenen en de Algemene Kerkenraad zich 

een beeld kunnen vormen of de begrote collecteopbrengst realistisch is.  

 

Rente-inkomsten van een wijkdiaconie vallen toe aan deze wijkdiaconie. De toedeling van 

rente-inkomsten van het termijndeposito vindt plaats naar rato van de vordering die de 

wijkdiaconieën hebben op het het centraal beheerde termijndeposito. In de notitie beheer 

diaconaal vermogen wordt dit verder uitgewerkt. 

 

Uitgaven 

Het algemene uitgangspunt is dat een wijkdiaconie verantwoordelijk is voor alle uitgaven die 

betrekking hebben op de wijkdiaconie. Een wijkdiaconie is dus onder andere 

verantwoordelijk voor de kosten van kerkdiensten (bloemen) en andere kosten voor 

diaconaal werk (waaronder ouderenwerk), bijdragen aan het Platform Diaconaal Overleg 

Maarssen (armoedebestrijding en kerstpakketten actie), kosten van jeugdwerk (VBW), etc. 

Dus alle kosten die direct te maken hebben met het functioneren van een bepaalde 

wijkdiaconie worden aan die wijkdiaconie toegerekend. 

 

Er zijn echter uitgaven die niet direct verband houden met de activiteiten van een specifieke 

wijkdiaconie. Deze uitgaven zullen op een bepaalde wijze aan de wijkdiaconieën 

toegerekend moeten worden. Deze uitgaven worden hieronder besproken. 

 

Algemene kosten 

Algemene kosten voor beheer die niet specifiek met een wijkdiaconie te maken hebben, 

bijvoorbeeld de kosten voor gezamenlijke abonnementen (Diakonia) en lidmaatschappen 

(Federatie van Diaconieën), worden gelijkelijk verdeeld over de wijkdiaconieën. 

 

Diaconaal quotum en overige afdrachten 

Afdrachten aan de PKN zoals het quotum worden verdeeld over de wijkdiaconieën op basis 

van de heffingsgrondslag die de PKN hanteert. Als bijvoorbeeld de PKN de hoogte van de 
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afdracht baseert op het aantal geregistreerde leden, worden de uitgaven ook op die manier 

verdeeld.  

 

3. Begrotingsbeleid 

 

Jaarlijks stelt iedere wijkdiaconie in overeenstemming met Ordinantie 11, Artikel 6 een 

begroting op voor de betreffende wijk, waarbij leidend is het vastgestelde beleidsplan van de 

wijkkerkenraad. Voor het accorderen door de betreffende wijkkerkenraad wordt de concept 

begroting ter goedkeuring voorgelegd aan het CvD.  

 

De begroting van het College van Diakenen van de PGM bestaat uit drie deelbegrotingen, 

één voor elke wijkdiaconie. Het CvD integreert de drie deelbegrotingen om te komen tot één 

totaalbegroting. Deze totaalbegroting wordt vastgesteld door de AK.  

 

Voor het opstellen, goedkeuren en vaststellen van de (wijk)begrotingen gelden de volgende 

data: 

 Goedkeuring begrotingen door CvD     voor 8 november 

 Vaststelling totaalbegroting door AK     voor 1 december 

 

Naast de begroting voor het komende jaar, wordt tevens een meerjarenbegroting voor de 

komende vijf jaar opgesteld. De geconsolideerde meerjarenbegroting wordt eveneens 

ingediend bij de AK. 

 

De wijkdiaconie is bevoegd te handelen binnen de goedgekeurde begroting. De wijkdiaconie 

blijft bij het beheren van en het beschikken over de aan hem toevertrouwde 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door 

de wijkkerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de AK vastgestelde begrotingen, 

zoals bepaald in artikel 2 lid 8 van ordinantie 11. Niet begrote uitgaven dienen vooraf ter 

goedkeuring te worden voorgelegd aan het CvD en de AK. 

 

De begroting en realisatie van opbrengsten en kosten zijn gebaseerd op het kasstelsel. 

Uitzonderingen hierop zijn: 

1. De mogelijkheid om fondsen te creëren, om financiële middelen te oormerken met 

het doel deze aan te wenden voor een specifiek diaconaal doel in komende jaren of 

om na een paar jaar een grotere investering te kunnen doen.  

2. Overlopende posten aan het einde van het boekjaar. 

 

Alle opbrengsten en uitgaven van de wijkdiaconieën moeten in de begroting verantwoord 

worden. Het is ook niet toegestaan om als wijkdiaconie liquide middelen voor 
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vermogensrechtelijke aangelegenheden aan te houden die niet in de balans verantwoord 

zijn. Het hebben van “potjes” die niet uit de balans blijken is dus niet toegestaan. 

 
Wanneer een wijkdiaconie in enig jaar een exploitatieoverschot heeft blijft dat in beginsel 

gereserveerd voor deze wijkdiaconie. Voor een eventueel overschot aan het einde van het 

jaar zal een bestemming moeten worden gezocht. Ook is het mogelijk de gelden toe te 

voegen aan het beheerde (fonds)vermogen, mits hiervoor na advies van het CvD 

toestemming wordt gegeven door de AK.  

 
Voor het opvangen van tekorten in de toekomst dient het de algemene reserve van de 

wijkdiaconie. Bij een onderschrijding van het minimum niveau van de reserve dient deze zo 

snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één jaar te worden aangevuld tot afgesproken 

minimum niveau van € 15.000, Het uitgangspunt is dat elke wijkdiaconie een sluitende 

begroting heeft en beschikt over een buffervermogen van € 15.000 (Vaste Diaconale 

Reserve).  Een lagere Vaste Diaconale Reserve kan door het CvD goedgekeurd en door de 

AK vastgesteld worden indien: 

1. Er gegronde redenen zijn voor het negatieve exploitatieresultaat dat aantasting 

daarvan heeft veroorzaakt; en 

2. De meerjarenbegroting laat zien dat het exploitatietekort niet structureel is; en 

3. Er een gedegen plan is hoe het tekort binnen één jaar kan worden aangevuld en 

4. De wijkdiaconie voldoet en komende jaren blijft voldoen aan de geformuleerde 

vereisten met betrekking tot de Vaste Algemene Diaconale Reserve. 

 

4. Verantwoordingsbeleid 

 

Jaarlijks stelt de wijkdiaconie een jaarrekening op. De wijkdiaconie en het CvD stellen de 

wijkjaarrekening vast. Het CvD integreert de drie jaarrekeningen van de wijkdiaconie om te 

komen tot één getotaliseerde jaarrekening van het College van Diakenen van de PGM. De 

jaarrekening worden door de AK vastgesteld. 

 

Voor het opstellen, goedkeuren en vaststellen van de (wijk)jaarrekeningen gelden de 

volgende data: 

 Goedkeuring jaarrekening wijkdiaconieën door CvD  voor 1 mei 

 Vaststelt getotaliseerde jaarrekening CvD door AK   voor 31 mei 

 

5. Uitvoeringsbeleid 
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Elke wijkdiaconie heeft een penningmeester die verantwoordelijk is voor het beheer van de 

financiële middelen van de wijkdiaconie. Daarnaast heeft elke wijk een administrateur die de 

financiële administratie verzorgt. De administrateur hoeft geen lid van de wijkdiaconie te zijn. 

Gezien het kleinschalige karakter van de wijkdiaconie kunnen de functies van administrateur 

en penningmeester worden gecombineerd.  

 

Het CvD heeft een penningmeester (“Penningmeester College van Diakenen”) die 

verantwoordelijk is voor de totale verantwoording van de financiële middelen van de 

Diaconie van de PGM. Deze verantwoordelijkheid behelst het toerekenen van centraal 

geadresseerde vorderingen (quotum, lidmaatschappen, abonnementen, enz.) en het voldoen 

van deze vorderingen. Daarnaast is de centrale penningmeester verantwoordelijk voor de 

consolidatie van de begrotingen en jaarrekeningen van de wijkdiaconieën en de indiening en 

toelichting bij de AK.  

 

Daarnaast is er een administrateur belast met de financiële administratie van het CvD van de 

PGM (“centrale administrateur”). De centrale administrateur hoeft geen lid te zijn van het 

CvD. Gezien het kleinschalige karakter van het CvD kunnen de functies van penningmeester 

en administrateur van de CvD worden gecombineerd met die van penningmeester en 

administrateur van de wijkdiaconie. 

 

Elke wijk heeft minimaal twee bankrekeningen. Eén bankrekening is bestemd voor de 

reguliere inkomsten en uitgaven. Deze bankrekening wordt beheerd door de 

wijkpenningmeester, terwijl de wijkadministrateur een kijkfunctie heeft. De andere rekeningen 

zijn bestemd voor het beheer van de overige financiële middelen. Dit zijn dus 

“spaarrekeningen”. Deze rekeningen worden beheerd door de penningmeesters die zijn 

belast met beheer van deze financiële middelen (veelal fondsen en wijkgebonden 

voorzieningen), terwijl administrateurs een kijkfunctie hebben. 

 

Er kan sprake zijn van een rekening-courant verhouding tussen de wijkdiaconieën. Deze 

rekening-courant verhouding kan ontstaan doordat één van de wijkdiaconieën inkomsten of 

uitgaven heeft die verrekend moeten worden met de andere wijkdiaconieën. De 

penningmeesters van de wijkdiaconieën zullen deze rekening-courant verhoudingen 

regelmatig vergelijken en op verzoek vereffenen. Eventueel kan, in overleg, gewerkt worden 

met voorschotten. 

 

In een aparte notitie wordt vastgelegd over welke geldbedragen de penningmeesters van de 

wijkdiaconieën en CvD  zelfstandig mogen beschikken en voor welke bedragen goedkeuring 

van andere leden van de wijkdiaconie of het CvD vereist is. Tevens zal het CvD een notitie 

opstellen over de wijze waarop de gelden worden beheerd en dit voorleggen aan de AK.  
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6. Sanctiebeleid 

 

Zoals eerder aangegeven is het cruciaal dat de wijkdiaconieën zich houden aan het 

afgesproken financiële beleid. Indien wijken zich niet houden aan deze afspraken kan de AK 

op verschillende manieren ingrijpen. 

 

Er wordt gestuurd op het behoud van het afgesproken  algemene reserve van de 

wijkdiaconie en de realisatie van de begroting.  

 

Indien het CvD een wijkbegroting afkeurt, bijvoorbeeld omdat een wijk een Vaste Diaconale 

Reserve van minder dan € 15.000 heeft of komende jaren verwacht te krijgen, zal de 

wijkdiaconie binnen één maand een herziene meerjarenbegroting bij het CvD indienen. 

Indien de herziene begroting ook afgekeurd wordt, zal de AK het CvD opdragen een 

begroting voor de wijk op te stellen en zal de AK deze begroting aan de wijk opleggen. 

Tevens kan de AK in een dergelijke situatie besluiten om het CvD de begroting uit te laten 

voeren en daarmee de beschikkingsmacht van de penningmeester van de wijkdiaconie over 

de gelden te beperken. 

 

 

Tenslotte 

Bij onduidelijkheid over de toepassing van de regels uit deze notitie of in geval zaken niet in 

deze notitie geregeld zijn, beslist de AK, na advies door het CvD. 
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Bijlage beheer termijndeposito 

 

In het jaar van oprichting van de Ark in 1976 bedroeg het diaconaal vermogen van de HGM 

in Dorp ca. 275.000 gulden. Daarnaast was de hervormde diaconie in het bezit van twee 

panden (Kortelaan 27 en 29) met een gezamenlijk geschatte waarde van 150.000 gulden. 

De vermogenspositie bedroeg destijds ca. € 190.000. Het vermogen is dus in 35 jaar niet 

gegroeid. Op basis hiervan ligt een onderlinge verdeling van het vermogen over wijk 1 en 2 

voor de hand. 

 

Uitgaand van het besef dat wij samen de HGM vormen wordt gekozen voor een toedeling 

van 20% aan diaconie wijk 3 (De Ark). Voor de resterende 80% van de bezittingen waarvan 

geen specifieke bestemming voor de diaconieën wijk 1 en 2 bekend is, is gekozen voor een 

onderlinge evenredige verdeling omdat niet vast staat voor welke wijk in het dorp deze 

bezittingen bestemd zijn.  

 

Deze 20/40/40 toedeling vindt echter plaats na allocatie van een deel van de gelden aan het 

Diaconaal Gravenfonds en bestemming van een deel van het vermogen als buffervermogen 

dat voor elke wijkdiaconie dezelfde omvang heeft. 

Ook het deel van het totale vermogen dat daarna resteert, minus het bestaande 

termijndeposito van  €100.000, wordt gelijkelijk verdeeld en dient als  algemene reserve per 

wijkdiaconie. 

 

Hiermee spits de 20/40/40 verdeling zich toe op een door één van de wijkdiaconieën te 

beheren termijndepositie (spaarcontract bij de SKG) van € 100.000. Daarvan is per 1 januari 

2012 € 50.000 vastgezet op een termijn van 10 jaar tegen een rentepercentage van.4%. De 

overige € 50.000 is verdeeld in 10 delen van elk € 5.000 euro die elk jaar op 1 januari 

vrijkomt, het eerste deel op 1 januari 2013. De verdeling van jaarlijkse aflossing en 

renteopbrengst conform de verdeelsleutel 40-40-20 is weergegeven in bijgevoegde 

vierkantstabel. 

 

Er is een bedrag van € 908 belegd in Oikocredit met een dividendopbrengst van € 18,15 

waarop dividendbelasting wordt geheven.  

 

Een fysiek opdeling van beide beleggingen vereist het ontbinden/beëindigen van contracten, 

waarbij bij het beëindigen van het termijndeposito kosten in de vorm van een boete worden 

gemaakt. 
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Gedurende de eerste 10 jaar zullen de aflossingsbedragen en de exploitatieopbrengsten 
alsmede de dividendopbrengst van Oikocredit onder aftrek van bankkosten conform de 
voornoemde verdeelsleutel over de wijken worden verdeeld. 
 

 

Termijn jaar 
rente 

% 

Rente 
op 

brengst 
per 

termijn 

rente over 
aflopende 

en 
resterende 
termijnen 

 rente + 
aflopende 

termijn 

 

Dorp 1 Dorp 2 
De 
Ark 

01/01/2012 
    

3,400.00 
 

 
1,360 1,360 680 

01/01/2013 5,000.00 1 2.00% 100.00 3,560.00 8,560.00 
 

3,424 3,424 1,712 

01/01/2014 5,000.00 2 2.05% 102.50 3,460.00 8,460.00 
 

3,384 3,384 1,692 

01/01/2015 5,000.00 3 2.45% 122.50 3,357.50 8,357.50 
 

3,343 3,343 1,672 

01/01/2016 5,000.00 4 2.85% 142.50 3,235.00 8,235.00 
 

3,294 3,294 1,647 

01/01/2017 5,000.00 5 3.25% 162.50 3,092.50 8,092.50 
 

3,237 3,237 1,619 

01/01/2018 5,000.00 6 3.35% 167.50 2,930.00 7,930.00 
 

3,172 3,172 1,586 

01/01/2019 5,000.00 7 3.60% 180.00 2,762.50 7,762.50 
 

3,105 3,105 1,553 

01/01/2020 5,000.00 8 3.75% 187.50 2,582.50 7,582.50 
 

3,033 3,033 1,517 

01/01/2021 5,000.00 9 3.90% 195.00 2,395.00 7,395.00 
 

2,958 2,958 1,479 

01/01/2022 5,000.00 10 4.00% 200.00 2,200.00 7,200.00 
 

2,880 2,880 1,440 

01/01/2022 50,000.00 > 10 4.00% 2,000.00 2,000.00 52,000.00 
  

   



 Bijlage 6-9 

Bijlage 6-9,Verdeling Hervormd diaconaal vermogen, Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Maarssen  107 

Verdelingsbesluit diaconaal vermogen Hervormd 
 
1. Stap 1, uitgangspositie 
Allereerst het Hervormde Diaconaal Vermogen (op basis van jaarrekening 2012 uit jouw opzet). Het 
Gravenfonds en de daarvoor benodigde liquide middelen worden hier buiten gelaten. De vrijval van 
het termijndeposito (termijn 2012) is in 2013 ontvangen en wordt als vordering opgenomen.  

 
 
 

2. Stap 2, verdeling vermogen / liquide middelen 
Het vermogen wordt, conform besluit in College van Diakenen en Algemene Kerkenraad Hervormd, 
verdeeld op basis van 1/3, 1/3. 1/3. De wijkdiaconie van De Ark heeft bij de verzelfstandiging al € 
2.500 gehad. Dit bedrag is gegroeid tot € 2.975. Dit bedrag is feitelijk een voorschot en moet dan ook 
in mindering worden gebracht op het uit te keren bedrag. Dit leidt tot de volgende verdeling van de 
liquide middelen: 
 
De Ark 
Te verdelen € 58.247 * 1/3 : € 19.416 
Reeds ontvangen  : €  2.975 
Toe te delen  :  € 16.441 
 
Protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp en Wijk 2 
Totaal te verdelen  :  € 58.247 
Toedeling De Ark  :  € 16.441 -/- 
Blijft over  :  € 41.806 
 
Toe te delen aan Prot. Wijkgemeente :  € 20.903 (50% van het restant) 
Toe te delen aan Wijk 2  :  € 20.903 (50% van het restant) 
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3. Stap 3, Balans per wijkdiaconie na verdeling vermogen / liquide middelen 
Na de verdeling van zien de balansen van de wijkdiaconieën er als volgt uit: 
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4. Stap 4, Verdelen overlopende posten 
De overlopende posten zouden we bij de wijk laten waar deze betrekking op hebben. Het verschil 
saldeer ik met de liquide middelen. 
Daarnaast heb ik in deze stap de verkoop van de overige beleggingen verwerkt en dit als vordering 
opgenomen onder vlottende activa.  
Tot slot: We zouden de hoogte van het ondersteuningsfonds derden gelijke tred laten houden met 
het termijndeposito. Het verschil voeg ik toe aan het kapitaal. 
 
Dit levert, wederom per wijkdiaconie, het volgende resultaat op: 
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5. Stap 5, Afwikkeling 
Voor de wijkdiaconie van de Protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp betekent dit dat er eind 
2012 een vordering is op de Centrale Diaconie van de Hervormde Kerk van € 24.186. Dit bedrag zal in 
2013 worden afgewikkeld. 
Daarnaast is 1/3 deel van het termijndeposito dat in beheer is bij de Centrale Diaconie van de 
Hervormde Kerk toebedeeld aan de wijkdiaconie Protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp.  



 Bijlage 6-9 

Bijlage 6-9,Verdeling Hervormd diaconaal vermogen, Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Maarssen  111 

 
Voor de wijkdiaconie van wijk 2 betekent dit dat er eind 2012 een vordering is op de Centrale 
Diaconie van de Hervormde Kerk van € 24.118 (vlottende activa minus overlopende posten).  
Daarnaast is 1/3 deel van het termijndeposito dat in beheer is bij de Centrale Diaconie van de 
Hervormde Kerk toebedeeld aan de wijkdiaconie van wijk 2.  
 
Voor de wijkdiaconie van De Ark betekent dit dat er eind 2012 een vordering is op de Centrale 
Diaconie van de Hervormde Kerk van € 19.411 (vlottende activa minus overlopende posten). Dit 
bedrag zal in 2013 worden afgewikkeld. 
Daarnaast is 1/3 deel van het termijndeposito dat in beheer is bij de Centrale Diaconie van de 
Hervormde Kerk toebedeeld aan de wijkdiaconie van De Ark.  
 
 

6. Tot slot 
 
1. Het termijndeposito wordt beheerd door de penningmeester van de wijkdiaconie van wijk 2, 

maar iedere wijkdiaconie verantwoord zelf 1/3 deel.  
2. Het termijndepositie valt in 10 jaar vrij volgens onderstaand schema. De vrijgevallen termijn en 

de jaarlijkse rente wordt aan het begin van het volgende jaar (in januari) verdeeld over de 
wijkdiaconieën, ieder voor een derde deel. In de jaarrekeningen van de  wijkdiaconieën wordt dit 
als een vordering opgenomen. 

3. Iedere wijkdiaconie verplicht zich een algemene reserve aan te houden ter hoogte van de 
inkomsten van één kalenderjaar. Het jaar 2013 dient hiervoor als peiljaar. De algemene reserve 
bedraagt maximaal  € 15.000.  

4. Het resterende deel van het kapitaal wordt als vrije reserve opgenomen. Besteding hiervan is 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de wijkdiaconie maar is aan regels gebonden. Deze 
worden in het College van Diakenen PKN Maarssen vastgesteld. 

 
 
 
 
 
Penningmeester Penningmeester 
Centrale Hervormde Diaconie Maarssen College van Diakenen Gereformeerd 
 
 
 
……………………………… ……………………………… 
Maarssen, 24 april 2013 Maarssen, 24 april 2013 
Henk Scherphof Fokke Leendert-Jaap Maan  
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Verdelingsbesluit diaconaal vermogen Gereformeerd 
 
 
Inleiding 
De allocatie van het diaconaal vermogen zal plaatsvinden op basis van de balans van de diaconie van 
de Gereformeerde Kerk per 31 december 2011. In deze balans is de wijkdiaconie van de Open Hof 
voor 100% opgenomen en die van de wijkdiaconie van De Ark voor 50%. De definitieve eindbalans 
2011 is nog niet opgesteld, daarom is in deze notitie uitgegaan van de verwachte cijfers 2011. 
 
 
Balans 2011 
Naar verwachting is de balans van de diaconie van de Gereformeerde Kerk per ultimo 2011 als volgt 
samengesteld: 
 

 

ACTIVA 

Liquide middelen (w.o. saldi bij Rabobank) € 20.000 

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen € 6.000 

 ---------- 

TOTAAL € 26.000 

 ========== 

 

PASSIVA 

Algemene Reserve (eigen vermogen) € 7.500 

Fonds ondersteuning kansarme kinderen € 5.000 

Nog te betalen bedragen / crediteuren € 13.500 

 ---------- 

TOTAAL € 26.000 

 ========== 

 

 
De post 'Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen' betreft: 
• de afrekening van de V.V.B. 2011. Deze zijn reeds ontvangen door de kerk, maar dienen nog te 

worden doorgestort naar de diaconie; 
• afstorting van de collecten over de maand december. 
 
De post 'Nog te betalen bedragen / crediteuren' betreft de afdrachten voor projecten van de 
diaconie. De opbrengsten hiervan zijn in 2011 ontvangen en zullen begin 2012 worden overgemaakt. 
Daarom zijn deze opgenomen als overlopende posten. 
 
 
Verdeling 
Op 1 januari 2009 is de wijkdiaconie van De Ark verzelfstandigd. Per deze datum heeft reeds een 
verdeling van het diaconale vermogen plaatsgevonden. Hiervoor is door de diaconie van de 
Gereformeerde Kerk een bedrag van € 2.500,00 aan de wijkdiaconie van De Ark toebedeeld. Op het 
moment van verzelfstandiging waren er geen fondsen of voorzieningen bij de wijkdiaconie van De 
Ark. 
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De wijkdiaconie Open Hof streeft naar een eigen vermogen van € 5.000. Indien er meer geld 
beschikbaar is, worden hiervoor (aanvullende) projecten gezocht. Uiteraard passend binnen de 
doelstellingen van de diaconie. Verder heeft de wijkdiaconie van de Open Hof in 2011 een fonds 
gecreëerd ten behoeve van de ondersteuning van kansarme kinderen. Hiervoor zal in 2012 een 
project met een aantal kerken in Maarssen worden uitgevoerd.  
 
 
Samenvatting 
 

Omschrijving Stand  

eind 2011 

verdeling 

Open Hof 

verdeling 

De Ark 

Algemene Reserve € 7.500 € 5.000 € 2.500 

Fonds Kansarme 

Kinderen 

€ 5.000 € 5.000  

TOTAAL € 12.500 € 10.000 € 2.500 

 

 
Het eigen vermogen van de Open Hof zal voor 100% opgaan in het eigen vermogen van de nieuw te 
vormen wijk Dorp 1, samen met het eigen vermogen van wijk 1 van de Hervormde Kerk. Naar 
verwachting zal het totale eigen vermogen van Dorp 1, na samenvoeging, € 15.000  bedragen. 
 
Het (gereformeerde) eigen vermogen van De Ark komt volledig beschikbaar voor de wijkdiaconie van 
De Ark. Samen met het reeds aanwezige (hervormde) eigen vermogen van € 2.500 én een verwachte 
aanvulling door de Centrale Diaconie van de Hervormde Kerk van € 10.000 zal het totale eigen 
vermogen van de wijkdiaconie van De Ark in 2012 € 15.000* bedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 In de concept notitie 'Financieel beleid Protestantse Gemeente Maarsen - Diaconie' wordt voorgesteld dat 

iedere wijkdiaconie een over een eigen vermogen van € 15.000 beschikt. 
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Gebruik gebouwen in Maarssen-dorp door de Protestante wijkgemeente 
Ontmoetingskerk en de Protestantse wijkgemeente Ichthus.  

Overwegingen 
1. Na vereniging ontstaat een protestantse gemeente met drie wijkgemeenten: 

 Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk (hervormde wijkgemeente 1 en gereformeerde 
wijkgemeente Open Hof); 

 Protestantse wijkgemeente Ichthus (hervormde wijkgemeente 2); 
 Protestante wijkgemeente De Ark (hervormde wijkgemeente 3 en gereformeerde 

wijkgemeente Maarssenbroek). 
2. Elke wijkgemeente zal de hoofdgebruiker zijn van één van de drie kerkelijke centra, respectievelijk 

de Open Hof, de Dorpskerk (inclusief het Honk en Het Trefpunt, zolang dit laatste beschikbaar is 
voor kerkelijk gebruik) en De Ark. 

3. De Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk zal de hoofdgebruiker zijn van het kerkelijk 
centrum rond de Open Hof.  

4. De Protestantse wijkgemeente Ichthus zal de hoofdgebruiker zijn van het kerkelijk centrum rond 
de Dorpskerk. 

5. Gelet op de historische band van de Protestantse wijkgemeente Ichthus met de Dorpskerk en de 
daarmee verband houdende wens van de Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk om op 
gezette tijden gebruik te kunnen maken van de Dorpskerk, worden over het gebruik van de 
Dorpskerk nadere afspraken gemaakt, zoals hieronder beschreven. 

6. De inrichting van een kerkelijk centrum is de verantwoordelijkheid van de hoofdgebruiker. De 
andere wijken kunnen tijdens het gebruik van een kerkelijk centrum waarvan zij niet de 
hoofdgebruiker zijn, de inrichting van het kerkelijk centrum aanpassen. Deze aanpassingen zullen 
na het gebruik weer ongedaan gemaakt worden. 

Afspraken gebruik Dorpskerk  

 Vooralsnog zal de huidige verdeling van het gebruik van de Dorpskerk en de Open Hof voor het 
houden van kerkdiensten worden voortgezet: 
 In de adventsperiode, de 40 dagentijd en de zomerperiode zullen Protestante wijkgemeente 

Ontmoetingskerk en de Protestantse wijkgemeente Ichthus voor de ochtenddiensten 
beurtelings de Dorpskerk en de Open Hof gebruiken. 

 Daarnaast kan Protestante wijkgemeente Ontmoetingskerk de Dorpskerk gebruiken voor: 
 De kerkdienst in de Kerstnacht 
 Drie vespers in de stille week (samen met Protestantse wijkgemeente Ichthus) 
 De kerkdienst op Witte Donderdag 
 De kerkdienst in de Paasnacht 
 De ochtenddienst met Pinksteren (tweejaarlijks) 
 Rouw- en trouwdiensten 
 Bijzondere diensten georganiseerd door de Raad van Kerken Maarssen 
 Indien gewenst één avonddienst per maand (aanvang 19 uur), in overleg met Protestantse 

wijkgemeente Ichthus 

 Jaarlijks zal tijdig in overleg tussen beide wijkgemeenten een rooster worden opgesteld, waarin 
het gebouwengebruik voor de kerkdiensten van het volgende jaar wordt geregeld. Uitgangspunt 
is, dat elke wijkgemeente een ochtenddienst kan beleggen in een van de twee kerkgebouwen. 
Hierbij zal worden nagegaan of Protestante wijkgemeente Ontmoetingskerk elke kalendermaand 
tenminste één keer een ochtenddienst in de Dorpskerk zal hebben. Mocht dat niet het geval zijn, 
dan kan Protestante wijkgemeente Ontmoetingskerk die maand de Dorpskerk gedurende een 
ochtenddienst gebruiken in aanvulling op de hierboven genoemde momenten.  

 Uiterlijk drie jaar na vereniging zal in de Protestante wijkgemeente Ontmoetingskerk een evaluatie 
plaatsvinden van het gebruik van de Dorpskerk. Daarbij zal de vraag aan de orde komen of, en zo 
ja in welke mate en op welke termijn het gebruik van de Dorpskerk door de Protestante 
wijkgemeente Ontmoetingskerk zal worden teruggebracht tot het aantal diensten genoemd in de 
tweede bullet hierboven. Hierover zal dan met Protestantse wijkgemeente Ichthus overleg worden 
gevoerd. 


	2014-11-23 Dossier Vorming Protestantse Gemeente Maarssen.pdf
	0A Titelblad Dossier
	0B Inhoudsopgave
	0C Verenigingsbesluit Maarssen (01-09-2014)
	0D Goedkeuring vereniging Classis Breukelen
	0E Verenigingsbesluit
	0F Besluittekst AKG 24 november 2014
	01 Pl Reg PGM, Topografischs kaart
	02 Pl Reg PGM, Straten Ontmoetingskerk
	03 Pl Reg PGM, Straten Ichthus
	04 Pl Reg PGM, Straten De Ark
	05 Overzicht van rechten en verplichtingen
	06 Plaatselijke regeling AK (Bijlage 6)
	06-1 Pl Reg PGM, Topogr. kaart
	06-2 Pl Reg PGM, Straten Ontmoetingskerk
	06-3 Pl Reg PGM, Straten Ichthus
	06-4 Pl Reg PGM, Straten De Ark
	06-5 Financieel Beleid
	06-6 Allocatie vermogen Hervormd
	06-6b BIJLAGEN
	06-7 Allocatie vermogen Gereformeerd
	06-8 Financieel beleid Diaconie
	06-9 Verdelingsbesluit diaconaal Hervormd vermogen
	06-10 Verdelingsbesluit diaconaal Gereformeer vermogen
	06-11 Bijlage gebouwgebruik
	07 Plaatselijke Regeling Ontmoetingskerk (bijlage 7)
	08 Plaatselijke regeling Ichthus (bijlage 8)
	09 Plaatselijke regeling De Ark (bijlage 9)




