
Besluitenlijst van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland
gehouden op vrijdag 24 juni 2022

A) (Her)benoemingen:
_________________________________________________________________________________

- Commissie Bewaren en Inbrengen van de Lutherse Traditie (BILT)
o mevrouw ds. W.T.V. Verhoeven is herbenoemd als lid van deze commissie
o de heer A. Vermeer is herbenoemd als lid van deze commissie

- Generale College voor de Toelating tot het Ambt (GCTA)
o de heer L. van der Laan is benoemd als lid van dit college
o mevrouw ds. A. Six-Wienen is benoemd als lid van dit college

- Commissie Preekconsenten
o mevrouw A. ter Schuur - van der Plicht is benoemd als lid van deze commissie

- Protestantse Theologische Universiteit (PThU)
o dr. A. Goudriaan is benoemd als universitair hoofddocent Kerkgeschiedenis
o dr. P.J. van Egmond is benoemd als universitair docent Kerkgeschiedenis

B) Besluit voorstel van het GCKO tot wijziging van GR 5-17 met betrekking tot de
consulent (KS 22-07)

De kleine synode besluit het voorstel van de wijziging in eerste en enige lezing vast te stellen.

C) Besluit inzake het Jaarverslag 2021 van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer
(VA 22-05)

De kleine synode heeft kennisgenomen van:
1. Het jaarverslag 2021 van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer voorzien van een controleverklaring

d.d. 21 april 2022 van EY Accountants;
2. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 17 juni 2022.

De kleine synode overweegt:
1. De Stichting Kerkelijk Geldbeheer is een stichting in de zin van de generale regeling 13

stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-25 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland;

2. In de statuten van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer is - conform het vereiste in de onder 1
vermelde generale regeling- bepaald, dat de jaarrekening van deze stichting aan de kleine
synode ter goedkeuring dient te worden voorgelegd;

3. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021;

4. Het balanstotaal van de Stichting bedraagt € 467.056.000 en het eigen vermogen
€ 34.155.000.

5. Het voordelig netto resultaat ad € 1.495.000 is geheel toegevoegd aan het eigen vermogen.

De kleine synode besluit:
1. De jaarrekening 2021 van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer goed te keuren;

https://drive.google.com/file/d/1_Z6IrUnG4VdmOHk2z6gF33Y7gyK5Iez3/view?usp=sharing


2. Het bestuur van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer te dechargeren voor het in 2021 gevoerde
beleid;

3. Het bestuur van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer alsmede de directie en medewerkers te
danken voor het verrichte werk.

D) Besluit inzake het jaarverslag  2021 van de Beheercommissie centrale kas
predikantstraktementen en de jaarrekening 2021 van de centrale kas
predikantstraktementen (VA 22-04)

De kleine synode heeft kennisgenomen van:

1. het jaarverslag 2021 van de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen en de
jaarrekening 2021 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals voorgelegd door de
Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen;

2. de controleverklaring van KPMG Accountants N.V. (deze was ter vergadering nog niet
voorhanden, doch is later toegezonden aan synodeleden);

3. het rapport van de commissie van rapport d.d. 17 juni 2022

De kleine synode overweegt:

1. de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen doet - ingevolge het bepaalde in artikel
2-3 van de generale regeling rechtspositie predikanten - jaarlijks verslag van haar
werkzaamheden aan de kleine synode;

2. de jaarrekening van de centrale Kas voor de predikantstraktementen wordt - conform het
bepaalde in artikel 2-3 van voornoemde generale regeling - ter goedkeuring voorgelegd aan de
kleine synode;

3. de jaarrekening 2021 geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021;

4. het balanstotaal op 31 december 2021 bedraagt € 16.238.097 (2020: € 20.566.579) en het eigen
vermogen op 31 december 2021 bedraagt € 10.104.436 (2020: € 13.979.364);

5. van het nadelig exploitatiesaldo over 2021 ad € 3.874.936 is € 340.300 toegevoegd aan de
algemene reserve en € 4.215.236 onttrokken aan de Reserve restitutie bijdragen.

De kleine synode besluit:

1. onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van KPMG Accountants N.V.
2. het Jaarverslag 2021 van de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen en de

Jaarrekening 2021 van de centrale kas voor de predikantstraktementen goed te keuren;
3. de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen te dechargeren voor het in 2021

gevoerde beleid;
4. de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen alsmede de Dienstenorganisatie te

danken voor het verrichte werk.

E) Besluit inzake de jaarrekeningen 2021 van de Protestantse Kerk in Nederland en
van Kerk in Actie ten behoeve van de kleine synode op 24 juni 2022

_________________________________________________________________________________

De kleine synode heeft kennisgenomen van:
1. Het jaarverslag en de jaarrekening (enkelvoudig en geconsolideerd) over het boekjaar 2021 van de

Protestantse Kerk in Nederland en uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie d.d. 14
maart 2021 (VA 22-01 en VA 22-02);

2. De jaarrekening over het boekjaar 2021 van Kerk in Actie, en uitgebracht door het bestuur van de
dienstenorganisatie d.d.14 maart 2021 (VA 22-03);

3. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 17-06-2022



De kleine synode overweegt ten aanzien van de jaarrekening 2021 van de Protestantse Kerk in
Nederland, onderdeel enkelvoudig:
1. Deze enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2021 van de Protestantse Kerk in Nederland

omvat het werk van de dienstenorganisatie inclusief het werk van Kerk in Actie, en is opgesteld in
overeenstemming met de Richtlijn Organisaties- zonder- winststreven (richtlijn RJ 640);

2. Mede met het oog op het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving is voor het werk van
Kerk in Actie een aparte jaarrekening opgesteld;

3. Het balanstotaal per 31 december 2021 bedraagt € 130.187.000, waarin het eigen vermogen,
bestaande uit reserves en fondsen, € 117.526.000 bedraagt;

4. De staat van baten en lasten over het boekjaar 2021 sluit met een resultaat van € 1.284.000
negatief, waarbij € 1.789.000 is onttrokken aan de continuïteitsreserve, € 4.166.000 is toegevoegd
aan de bestemmingsreserves en € 1.093.000 is onttrokken aan de bestemmingsfondsen;

5. De continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2021 € 16.352.000; hetgeen uitkomt op
51,2% van de norm. Hiermee valt het percentage binnen de bandbreedte van deze reserve, die is
bepaald op minimaal 33% en maximaal 67% van de toetsgrootheid.

De kleine synode overweegt ten aanzien van de jaarrekening 2021 van de Protestantse Kerk in
Nederland, onderdeel geconsolideerd:
1. De geconsolideerde jaarrekening geeft de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland

het totale financiële inzicht van de aanwezige vermogens en resultaten van de verschillende, in de
consolidatiekring opgenomen, instellingen;

2. De (inhoudelijke) behandeling van de jaarverslagen en jaarrekeningen van de afzonderlijke
instellingen vindt separaat plaats in de kleine synode;

3. De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2021 van de Protestantse Kerk in Nederland is
opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Organisaties-zonder- winststreven (richtlijn RJ
640);

4. Het balanstotaal per 31 december 2021 bedraagt € 603.103.000 waarin het eigen vermogen,
bestaande uit reserves en fondsen, € 165.450.000 bedraagt;

5. De staat van baten en lasten over het boekjaar 2021 sluit met een resultaat van € 1.274.000
negatief, waarbij € 181.000 is onttrokken aan de algemene en bestemmingsreserves en €
1.093.000 is onttrokken aan de bestemmingsfondsen.

De kleine synode overweegt ten aanzien van de jaarrekening 2021 van Kerk in Actie:
1. De jaarrekening over het boekjaar 2021 van Kerk in Actie is opgesteld in overeenstemming met de

Richtlijn Fondsenwervende Organisaties (richtlijn RJ 650);
2. Het balanstotaal per 31 december 2021 bedraagt € 25.538.000, waarin het eigen vermogen,

bestaande uit reserves en fondsen, € 24.666.000 bedraagt;
3. De staat van baten en lasten over het boekjaar 2021 sluit met een resultaat van € 1.908.000

negatief, waarbij € 628.000 is onttrokken aan de bestemmingsreserves en een bedrag van €
1.280.000 is onttrokken aan de bestemmingsfondsen.

De kleine synode besluit, met inachtneming van de afgesproken tekstuele wijzigingen en onder
voorbehoud van het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring:
1. De jaarrekening over het boekjaar 2021 van de Protestantse Kerk in Nederland vast te stellen;
2. De jaarrekening over het boekjaar 2021 van Kerk in Actie vast te stellen;
3. Het bestuur van de dienstenorganisatie decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer

over het boekjaar 2021 en het bestuur, de directie en de betrokken medewerk(st)ers van de
dienstenorganisatie te bedanken voor het werk dat ten grondslag heeft gelegen aan deze
jaarrekeningen over het boekjaar 2021.

F) Besluit inzake de jaarrekening 2021 van de Protestantse Stichting Diaconaal
Vakantiewerk en de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Beheer
(VA 22-07)

_________________________________________________________________________________



De kleine synode heeft kennisgenomen van:
1. Het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 van de Protestantse Stichting Diaconaal

Vakantiewerk en de Protestantse stichting Diaconaal Vakantiewerk Beheer (hierna: ‘PSDV’ resp.
‘PSDV Beheer' ), voorzien van een beoordelingsverklaring d.d. 3 mei 2022 van KPMG
Accountants N.V.;

2. Het rapport van de commissie van rapport VA 17-06-2022

De kleine synode overweegt:
1. PSDV en PSDV Beheer zijn stichtingen in de zin van de generale regeling 13 stichtingen als

bedoeld in ord. 11-25 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland;
2. In de statuten van PSDV en PSDV Beheer is –conform het vereiste in de onder 1 vermelde

generale regeling- bepaald, dat de jaarrekening van deze stichtingen aan de kleine synode ter
goedkeuring dient te worden voorgelegd;

3. De jaarrekeningen geven een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 van beide stichtingen;

4. Blijkens de jaarrekeningen bedraagt:
van PSDV Beheer het balanstotaal € 3.841.867 en het eigen vermogen € 3.748.977;
van PSDV het balanstotaal € 626.728 en het eigen vermogen € 490.854;

5. De resultaatverdelingen zijn als volgt:
Het nadelig exploitatieresultaat van PSDV beheer ad € 93.359 is onttrokken aan de algemene
reserve.
Het voordelig exploitatieresultaat van PSDV ad € 40.770 is toegevoegd aan de algemene
reserve.

De kleine synode besluit:
1. De jaarrekeningen 2021 van PSDV en PSDV Beheer goed te keuren;
2. Het bestuur van PSDV en PSDV Beheer te dechargeren voor het in 2021 gevoerde beleid;
3. De Raad van Toezicht, de Raad van bestuur alsmede de medewerkers te danken voor het

verrichte werk.

G) Besluit inzake de jaarrekening 2021 van de Protestantse Stichting Hydepark
(VA 22-06)

______________________________________________________________________________

De kleine synode heeft kennisgenomen van:
1. Het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 van de Protestantse Stichting Hydepark (hierna:

PSH),
2. De mondelinge toelichting van de commissie van rapport VA

De kleine synode overweegt:
1. PSH is een stichting in de zin van de generale regeling 13 als bedoeld in ord. 11-25 van de

kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland;
2. In de statuten van PSH is –conform het vereiste in de onder 1 vermelde generale regeling-

bepaald, dat de jaarrekening van deze stichting aan de kleine synode ter goedkeuring dient te
worden voorgelegd;

3. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 van de stichting;

4. Blijkens de jaarrekeningen bedraagt het balanstotaal € 511.917 en het eigen vermogen
- € 290.212

5. Het nadelig exploitatieresultaat van PSH ad € 35.660 is onttrokken aan de algemene reserve.

De kleine synode besluit, onder voorbehoud van het verkrijgen van een goedkeurende
accountantsverklaring:



1. De jaarrekeningen 2021 van PSH goed te keuren;
2. Het bestuur van PSH te dechargeren voor het in 2021 gevoerde beleid;
3. Het bestuur te danken voor het verrichte werk.


