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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
 

 

De Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten bijeen op vrijdag 9 

november te Zwolle en de Algemene Leden Vergadering van de Alliantie van Baptisten en 

CAMA gemeenten bijeen op woensdag 14 november 2018 te Doorn besluiten deze 

samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, waarin de samenwerking in de regio’s, bij het 

seminarium en internationaal worden geformaliseerd met de daarbij behorende financiele 

verplichting. Deze afspraken worden aangegaan voor bepaalde tijd, te weten tot 31 

december 2022 of totdat de ALV’s van de Unie en de ABC besuiten om de termijn aan te 

passen. 

 

 

Inleiding 
De besturen van Unie en ABC hechten waarde aan een zorgvuldige en organische groei van 

de samenwerking tussen beide geloofsgemeenschappen. In deze 

samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken betreffende de twee pijlers voor het werk van 

Unie-ABC (het regionaal werken en het seminarium) vastgelegd. Tevens zijn de documenten 

aangaande de identiteit als bijlage opgenomen in deze overeenkomst (bijlage 1 op de 

website https://baptisten.nl/av2018-najaar); deze liggen als basis onder de samenwerking 

tussen Unie en ABC. 

 

In de bijlagen van de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken betreffende de volgende 

samenwerkingsgebieden: 

 

Regionaal: Het regionale werk is een belangrijke pijler van Unie-ABC. In zeven regio’s zullen 

regiocoördinatoren worden aangesteld, die verantwoordelijk zijn voor het regionale werk dat 

gericht is op toerusting van en ontmoeting tussen het kader van gemeenten in de regio's 

(bijlage 2 https://baptisten.nl/av2018-najaar). Aan het einde van de samenwerkingsperiode 

is een evaluatie beschikbaar hoe aan het regiowerk vorm is gegeven en wat dit betekent 

voor gemeenten, met daarnaast een advies voor een vervolg. 

 

Nationaal – seminarium: De vorming van voorgangers voor Unie en ABC wordt verzorgd 

door het seminarium (bijlage 3 https://baptisten.nl/av2018-najaar). Vanuit onderzoek naar 

actuele gemeentepraktijken en bijbels-theologische ontwikkelingen worden 

toekomstbestendige en weerbare voorgangers gevormd voor de bredere baptistische 

geloofsgemeenschap. De kwaliteit van de zittende en komende voorgangers wordt 

gewaarborgd via permanente educatie. In de komende tijd worden de beroepbaarstellingen 

en ordinaties binnen Unie en ABC op elkaar afgestemd c.q. uitwisselbaar. 

 

Internationaal (bijlage 4): In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over werving 

van middelen voor zendingsprojecten (bijlage 4 https://baptisten.nl/av2018-najaar). Unie en 

ABC willen verbonden zijn met de Europese en wereldwijde Baptisten en CAMA families. 
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Momenteel is het nog onduidelijk op welke wijze Unie en ABC op de langere termijn de 

verbondenheid met genoemde families vorm willen geven en bekostigen. De fusiecommissie 

zal dit onderwerp uitwerken een voorstel aan de ALV’s voorleggen.   

 

Financiën 
Wat betreft de bekostiging van de in de samenwerkingsovereenkomst gemaakte afspraken 

maakt de volgende meerjarenraming (inclusief de verdeling van de kosten tussen Unie en 

ABC) deel uit van de overeenkomst: 
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Slot 
Wij hopen en verwachten dat deze overeenkomst tot zegen van beide gemeenschappen zal 

zijn.  

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op d.d. …….…………….……... (datum) te 

…………………….……. (plaats), door: 

 

Bestuursleden Unie   

(naam + handtekening invoeren) 

 

Bestuursleden ABC 

(naam + handtekening invoeren) 

 

Samenvatting raming Unie - ABC 2019 - 2022
Versie 19 september 2018

Lasten 
Seminarium 2019 2020 2021 2022

Salariskosten 193.000€        210.600€      215.900€       217.250€      

Blijven Leren, incl. PE 29.000€          29.500€         30.000€         30.500€         

Ov. Personeelskosten 31.500€          31.500€         31.500€         31.500€         

Diverse kosten 13.500€          16.000€         18.500€         18.500€         

Totaal 267.000€        287.600€      295.900€       297.750€      

Regionaal 2019 2020 2021 2022

Salariskosten 105.350€        107.500€      109.000€       110.500€      

Ov. Personeelskosten 14.000€          12.500€         12.500€         12.500€         

Diverse kosten 10.000€          10.000€         10.000€         10.000€         

Totaal 129.350€        130.000€      131.500€       133.000€      

Totaal Lasten 396.350€        417.600€      427.400€       430.750€      

Baten 
Seminarium 2019 2020 2021 2022

Overheidssubsidie 114.000€        114.500€      115.000€       115.500€      

Overige 63.000€          81.500€         89.000€         96.500€         

Bijdrage Unie 70.000€          60.000€         50.000€         40.000€         

Bijdrage ABC 10.000€          20.000€         30.000€         40.000€         

Blijven leren Unie bijdrage 21.500€          17.000€         12.500€         5.500€           

Totaal 278.500€        293.000€      296.500€       297.500€      

Regionaal 2019 2020 2021 2022

Bijdrage Unie 66.650€          69.500€         70.500€         71.500€         

Bijdrage ABC 62.700€          60.500€         61.000€         61.500€         

Totaal 129.350€        130.000€      131.500€       133.000€      

Totaal Baten 407.850€        423.000€      428.000€       430.500€      

Totaal Lasten 396.350€        417.600€      427.400€       430.750€      

Unie

Bijdrage voor Unie-ABC 158.150€        146.500€      133.000€       117.000€      

Contributie per lid per jaar Unie 16 15 13 12

ABC

Bijdrage voor Unie-ABC 72.700€          80.500€         91.000€         101.500€      

Contributie per lid per jaar ABC 7 8 9 10


