SAMENVATTING STUKKEN
ALGEMENE (LEDEN) VERGADERING 2020
Woensdag 18 november – Digitale vergadering
Woensdag 18 november vindt van 19.30 tot 21.45 uur de gezamenlijke Algemene (Leden)
Vergadering van Unie en ABC plaats. Vanwege de coronacrisis is deze digitaal.
Vragen en opmerkingen kunnen bij voorkeur tot 15 november per e-mail worden ingediend via
info@baptisten.nl. Deze worden tijdens de vergadering mondeling behandeld door de besturen.
Tijdens de vergadering is daarnaast gelegenheid om via een chatfunctie (aanvullende) vragen te
stellen. De stemming over voorstellen gebeurt ná de vergadering via een digitaal formulier.
Hierover worden de secretarissen te zijner tijd geïnformeerd.
Alle stukken en de link naar een aanmeldformulier zijn te vinden op www.baptisten.nl/av2020.

Samenvatting van de AV-stukken
Voor de AV 2020 staan de volgende voorstellen op de agenda:
Voorstellen bestuurlijke fusie Unie-ABC
Door de coronacrisis is er vertraging opgetreden in het traject van besluitvorming rondom de
voorgenomen fusie van Unie en ABC. De besturen van Unie en ABC stellen voor om per 1 januari
2021 over te gaan tot een bestuurlijke fusie, waarbij beide geloofsgemeenschappen nog als
zodanig blijven bestaan: ieder handelt onder eigen naam en heeft zijn eigen leden, organen en
wijze van besluitvorming. Wat verandert is dat beide besturen bestaan uit dezelfde personen. In
maximaal twee jaar worden dan de laatste voorbereidingen getroffen voor een juridische
(volledige) fusie.
Als de ledenvergaderingen hiermee instemmen, moeten er wijzigingen worden aangebracht in de
statuten van de Unie en het huishoudelijk reglement van ABC. Het tweede en derde voorstel gaan
hierover.
Tot slot worden acht kandidaat-bestuursleden voorgesteld, in principe voor het nieuw te vormen
bestuur van Unie en ABC na de bestuurlijke fusie. Mocht niet worden ingestemd met de
bestuurlijke fusie en/of wijzigingen in de statuten en reglementen, dan treden de te verkiezen
nieuwe bestuursleden toe tot afzonderlijke besturen van Unie of ABC.
Voorstel tijdelijke naam Unie-ABC – stemming door Unie en ABC
Als Unie en ABC fuseren moet er een naam komen voor de nieuwe geloofsgemeenschap. De
keuze voor een naam vereist zorgvuldigheid: je wil er iets mee uitdrukken van waar je vandaan
komt en naartoe gaat, en mensen moeten zich erin kunnen herkennen. De besturen stellen voor
om na de bestuurlijke fusie tijdelijk als naam te hanteren: ‘Unie-ABC’, Baptisten- &
CAMAgemeenten’. Een werkgroep komt dan na uiterlijk drie jaar met een voorstel voor een
definitieve naam voor het gefuseerde kerkgenootschap.
Voorstel overeenkomst met CAMA Zending – stemming door Unie en ABC
Unie en ABC ondersteunen namens de aangesloten gemeenten diverse projecten op het gebied
van zending en gemeentestichting binnen de internationale baptisten- en CAMA-‘families’. De
besturen stellen voor om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de organisatie
CAMA Zending, waarbij die zijn expertise, netwerk en mankracht gaat inzetten om dit binnen
Unie-ABC te ondersteunen en te ontwikkelen. De organisatie krijgt onder meer als taken om de

internationale relaties te onderhouden, de communicatie en fondsenwerving van projecten en
noodhulp te verzorgen en de zendingsidentiteit van gemeenten te stimuleren.
Voorstel aanvaarding lidmaatschap Unie van BG De Rank Rivierenland (Vianen) – stemming
door Unie
Baptistengemeente De Rank Rivierenland is een dochtergemeente van Utrecht De Rank. De
gemeente is per 1 september 2020 een zelfstandige gemeente geworden en heeft het
lidmaatschap van de Unie aangevraagd.
Financiën – stemming door Unie en ABC
Bij dit agendapunt zal er stemming plaatsvinden door de Unie-gemeenten over de jaarrekening
van de Unie en de herstructurering van de reserves. Ook de bestemming van het liquidatiesaldo
van de Unie Bouw Stichting komt aan bod. De ABC-gemeenten stemmen over de jaarrekening
van ABC.
Daarnaast wordt een meerjarenbegroting 2021-2023 voorgelegd ter besluitvorming voor beide
ledenvergaderingen. In 2019 zijn hier door de ledenvergaderingen een aantal aandachts- of
uitgangspunten voor benoemd: gelijke contributie per lid voor alle gemeenten na de fusie; een
beperkte harmonisatieperiode om daartoe te komen; een dekkende meerjarenbegroting;
instandhouding van kwalitatief goede dienstverlening: Seminarium, regiowerk en interne
ondersteuning.

Dit document 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 komt. De teksten zijn
sterk verkort, daarom speelt deze weergave geen officiële rol bij de besluitvorming. Daarvoor blijft
de originele tekst van alle voorstellen en stukken leidend. Alle officiële stukken zijn beschikbaar op
www.baptisten.nl/av2020.

