SAMENVATTING STUKKEN
NAJAARS-AV 2017
Woensdag 15 november – Amsterdam
Woensdag 15 november vindt in Amsterdam de Najaars Algemene Vergadering plaats. De
vergaderdelen worden gehouden in het gebouw van Maasbach Zending, Derkinderenstaart 90
(hoek Postjesweg). Ook is er gelegenheid om het nieuwe Baptist House aan de Postjesweg 150 te
bewonderen. De Unie heeft hier de Herdenkingskerk gerenoveerd en omgebouwd tot een
kerkelijk en studiecentrum.
De parkeermogelijkheden voor auto’s bij de Postjesweg zijn beperkt. Her en der in de wijk zijn
betaalde parkeerplaatsen (1,40 euro per uur). U kunt uw auto ook parkeren bij P+R Sloterdijk en
het laatste stukje met de metro gaan (lijn 50 naar Gein, uitstappen op Postjesweg):
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren-reizen/sloterdijk/.
De opening van de AV wordt verzorgd door Henk Bakker, die namens de Unie als hoogleraar is
verbonden aan de McClendon Chair aan de Vrije Universiteit. Hij zal spreken over ‘onderzoekszin’.
Voor de tweede keer is er tijdens de AV een gezamenlijke bijeenkomst met de ABC
Gemeenten die op dezelfde dag hun Algemene Leden Vergadering houden. Na de lunch is er tijd
ingeruimd om met elkaar in gesprek te gaan over de kerntaken van een gezamenlijke
geloofsgemeenschap. Ook vieren we samen het Heilig Avondmaal.
In het kader van de toenadering tussen Unie en ABC gaan we vanaf 2018 gezamenlijk een nieuw
project voor gemeentestichting in Turkije ondersteunen. In de laatste tien jaar is er in dat land
een bijzondere beweging aan de gang, waarin er enkele (inheems-) Turkse evangelische
gemeenten zijn ontstaan. Door de omstandigheden in hun land hebben deze beginnende
gemeenten het zwaar. We willen hen ondersteunen via ‘bidden, geven en gaan’.
Alle gemeenten ontvangen de agenda en vergaderstukken per e-mail. Deze stukken zijn ook
beschikbaar op de Unie-website. De AV duurt van 10.00 tot 17.00 uur; inschrijving vanaf 9.00 uur.
Iedereen kan als gast de AV bezoeken. Aanmeldingen voor de AV bij voorkeur via de secretaris van
uw gemeente; voor informatie zie de website van de Unie.

Samenvatting van de AV-stukken
Voor de Najaars-AV 2017 staan de volgende zaken op de agenda:
• Jaarplannen 2018: accenten binnen de werkorganisatie en bijzonderheden
• Begroting 2018: een vrijwel sluitende begroting ondanks verwachte daling van baten
• Voorstel voorganger als werknemer: betere arbeidsvoorwaarden voor voorgangers
• Denkrichting AV-werkgroep: meer ruimte voor (geloofs)gesprek, minder technisch
vergaderen
• Info en voorstel Unie-ABC: toenemende samenwerking tussen Unie en ABC, ter bespreking
een voorstel om het Theologisch Onderwijs gezamenlijk te verzorgen voor een periode van
vijf jaar
Jaarplannen 2018: In 2018 zal het Unie-ABC-proces worden voorgezet, onder andere in
gezamenlijk regiowerk en kadertrainingen, en het gezamenlijke zendingsproject in Turkije. Na de
twee jaarthema’s ‘Genieten’ en ‘Werken’ wordt rond de zomer het thema ‘Delen’ gepresenteerd.
Het Seminarium bereidt een nieuw curriculum voor dat per september 2018 wordt ingevoerd.

De jaarplannen per team geven een beeld van het werk dat door de werkorganisatie wordt
verricht. De jaarplannen hebben missie, visie en speerpunten van het beleidsplan van de Unie
2017-2020 als uitgangspunt.
Begroting 2018: In de begroting 2018 blijft de Uniecontributie €48,00 per lid. De Unie heeft te
maken met lagere baten (geen rente-inkomsten en afnemend ledental), maar probeert door
‘scherp aan de wind te zeilen’ om toch alle ambities en plannen waar te kunnen maken. Het is
gelukt om een nagenoeg sluitende begroting voor te leggen.
Voorstel voorganger als werknemer: Na uitvoerig onderzoek ligt er tijdens deze AV een
voorstel om als gemeenten een arbeidsrelatie werkgever-werknemer met de voorganger aan te
gaan. Dit geeft de voorganger een betere rechtspositie in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid
en onvrijwillig ontslag. Voor de gemeente betekent het een opstap naar een bewuster HR-beleid,
verlaging van de financiële risico’s en de mogelijkheid voor een professionele ondersteuning. Als
het voorstel wordt aangenomen, wordt 2018 gebruikt om nadere voorlichting te geven en
gemeenten te helpen de nodige stappen te nemen. Ingangsdatum kan dan 1 januari 2019 zijn.
Overigens blijft dit voor elke gemeente een vrijwillige stap. Faciliteiten vanuit de werkorganisatie
van de Unie, het pensioenfonds en de administratie zouden in de toekomst wel zijn toegespitst
op het werknemerschap. De Unieraad beveelt deze route van harte aan.
Bevindingen en denkrichting AV-werkgroep: De werkgroep ‘Inrichting Algemene Vergadering’
heeft o.a. via enquêtes onder AV-bezoekers onderzocht hoe de AV wordt ervaren. Daarbij is
vooral gekeken naar (1) het proces van besluitvorming en gezamenlijke visievorming, (2) de
vormgeving van de AV en ruimte voor geloofsontmoeting en (3) het betrekken van een nieuwe
generatie (20-40-jarigen) en nieuwe groepen (zoals migrantengemeenten). De werkgroep komt
nu met een denkrichting, waarbij de AV meer zal bestaan uit (geloofs)gesprek, ontmoeting en
samen onderzoeken wat de wil van God is. De technische vergaderingen waarin besluiten worden
genomen zouden tot een minimum worden beperkt. Door bijvoorbeeld regionale
(voor)vergaderingen op avonden te houden, zouden drukbezette jonge mensen meer
gelegenheid hebben om aan het gesprek deel te nemen.
Bij voldoende draagvlak voor deze denkrichting komt de werkgroep voor de voorjaars-AV 2018
met een concreet voorstel.
Info en voorstel Unie-ABC: In 2011 startte een toenaderingsproces tussen de ABC Gemeenten
en de Unie, gericht op samenwerking en een mogelijk samengaan. Na een eerste fase van
onderzoek startte in 2015 een nieuwe fase, waarbij gekozen werd om eerst intensiever met elkaar
te gaan samenwerken. Inmiddels wordt in de regio’s Zuid-Holland, Noord-Holland en ZuidNederland geëxperimenteerd met regiocoördinatoren, gezamenlijke regiodagen en gezamenlijke
intervisiegroepen van voorgangers. Dan zal ook ter bespreking een eerste verkenning van
mogelijke organisatievorm worden voorgelegd.
Een voorstel om het Theologisch Onderwijs gezamenlijk te verzorgen voor een periode van vijf
jaar ligt ter bespreking tijdens deze AV; besluitvorming wordt verwacht in het voorjaar van 2018.

Voorgaande is een samenvatting van de informatie uit de AV-stukken en kan worden gebruikt om
gemeenten globaal te informeren over wat er op deze AV aan de orde zal komen. De teksten zijn
verkort en sterk samengevat, daarom speelt deze weergave geen officiële rol bij de besluitvorming.
Daarvoor blijft de originele tekst van alle voorstellen en stukken leidend, zoals die zijn toegezonden
aan de gemeenten. Alle officiële stukken zijn ook beschikbaar op onze website: www.baptisten.nl /
kijk onder ‘AV 2017’.

