Aanleiding tot grote dank
Het masterplan 2016-2021

Tijdens de synode 2016 werd bericht dat de Evangelische Broeder-Uniteit een structureel
tekort heeft van € 410.000. Met instemming van de intersynodale Financiële Commissie
heeft Het Provinciaal Bestuur een masterplan ontwikkeld om de financiën weer in evenwicht
te brengen. Het masterplan dat aan de synode 2016 werd gepresenteerd heeft een looptijd
van 5 jaar. Het plan bevatte de volgende punten:

1. Verhoging verkondigingsbijdragen Duitsland

€ 120.000

2. Verhoging verkondigingsbijdragen Nederland

€ 120.000

3. Verhoging inkomsten onroerend goed

€ 30.000

4. Besparingen Uniteitsadministratie

€ 40.000

5. Reductie subsidie gastenverblijven

€ 100.000
€ 410.000

De synode 2016 heeft het masterplan ondersteund.
Nu kunnen we een conclusie trekken.
Wat tot dusver is bereikt, stemt ons zeer dankbaar.

1. Verhoging verkondigingsbijdragen Duitsland

€ 120.000

Veel leden hebben hun kerkelijke bijdrage verhoogd. Alleen daardoor waren de
gemeenten in staat op hun beurt de verkondigingsbijdragen te verhogen die zij aan de
Broeder-Uniteit moeten afdragen.
De gemeenten hebben veel creatieve ideeën gerealiseerd om de leden over de financiële
situatie te informeren en hen te verzoeken hun kerkelijke bijdrage te verhogen. Veel leden
lieten zich motiveren om hun betalingen te verhogen. Het zijn vaak juist de leden die
daarvoor ook al heel veel hebben bijgedragen.
Echter horen wij van alle gemeenten hoe moeilijk het is om de wanbetalers te bereiken.
Het is jammer dat sommige leden hun financiële verplichtingen niet nakomen. Hiervoor
hebben we nog geen pasklare oplossing gevonden.
De verhoging van de verkondigingsbijdragen is door de synode 2016 besloten. Het stelsel
van de berekening van de verkondigingsbijdragen is toen opnieuw vastgesteld.
Uitgangspunt zijn de daadwerkelijke personeelskosten in de gemeentedienst, waarvan een

subsidie van de Evangelische Broeder-Uniteit wordt afgetrokken. Deze subsidie wordt ieder
jaar met € 24.000 verlaagd. De overige personeelskosten moeten door de gemeenten
worden betaald.
Ondertussen werden de verkondigingsbijdragen in het vijfde jaar op rij verhoogd. Naast
de verlaging van de subsidies hebben ook de cao-loonsverhogingen in de gemeentedienst
tot hogere verkondigingsbijdragen geleid, zodat de daadwerkelijke verhogingen
aanzienlijk hoger waren dan € 120.000. In meerdere gemeenten zijn bijkomend aandelen
FTE’s in de gemeentedienst geschrapt.

 HARTELIJK DANK aan:
 de gemeenten in Duitsland
 alle gemeenteleden die hun kerkelijke bijdrage hebben
verhoogd
 de Oudstenraden
 de predikanten
 de penningmeesters
 de medewerkers van het PR-werk voor de motivatiebrochure
 de filmmakers van de jeugd en degenen die bij andere
motivatieprojecten betrokken waren

2. Verhoging verkondigingsbijdragen Nederland € 120.000
De leden in Nederland zijn door de besluiten van de synode 2016 opgeroepen om 3% in
plaats van 2% van hun netto-inkomen als kerkelijke bijdrage te betalen. In een
motivatiecampagne »De EBG dat ben ik« werd aan de hand van video’s, interviews, flyers
en persoonlijke getuigenissen bij de leden de bereidheid gewekt om een hogere kerkelijke
bijdrage te betalen.
De verkondigingsbijdragen in Nederland werden na het besluit van de synode 2016
eveneens aanzienlijk verhoogd. Ieder jaar moeten de gemeenten € 36.000 meer afdragen.
Alle gemeenten hebben de noodzaak van de verhoging ingezien en spannen zich in om de
hogere afdrachten te verwezenlijken. Slechts in enkele groepen in de diaspora is dit niet
gelukt.

 HARTELIJK DANK aan
 de gemeenten in Nederland
 alle gemeenteleden die hun kerkelijke bijdrage hebben
verhoogd
 de Oudstenraden
 de predikanten
 de penningmeesters
 het Moderamen van de Centrale Raad
 de stuurgroep van de motivatiecampagne
Het financieel grootste deel van de consolidatie-inspanningen is door de gemeenten in
Nederland en Duitsland geleverd.
Ook op andere gebieden kunnen successen worden gemeld:

3. Verhoging inkomsten onroerend goed

€ 30.000

Voor de appartementen en huizen die de Evangelische Broeder-Uniteit op verschillende
plaatsen bezit, worden sinds 2016 regelmatig huurverhogingen doorgevoerd.
Gebiedsbrede verhogingen vinden om de 3 jaar plaats. De huren, die gedeeltelijk duidelijk
lager waren dan de lokale huurindexen, worden opgetrokken naar een gemiddeld niveau.
Tegelijkertijd let de afdeling onroerend goed er zorgvuldig op dat het onroerend goed in
een goede bouwkundige staat wordt gebracht of wordt gehouden zodat op een duurzame
basis huurinkomsten worden gegenereerd. De behaalde overschotten zijn hoger dan
gepland en ondersteunen de kerkelijke begroting.

 HARTELIJK DANK aan
 de verantwoordelijke voor het onroerend goed en de
medewerkers van de rentmeesterijen op de verschillende
standplaatsen
 de huurders die de huurverhogingen aanvaarden

4. Besparingen Uniteitsadministratie

€ 40.000

Het Provinciaal Bestuur heeft reeds meerdere jaren voor de Corona-pandemie het aantal
fysieke vergaderingen verminderd en elke tweede vergadering als videoconferentie
gehouden. Daardoor werden in aanzienlijke mate reiskosten bespaard. Het houden van
conferenties in het eigen gastenverblijf KOMENSKÝ is eveneens goedkoper dan in externe
conferentieoorden.
Bijzonder duidelijk wordt dat bij synodevergaderingen. In het
Uniteitsarchief en op meerdere plaatsen in de Uniteitsadministratie werden
personeelsinkrimpingen gerealiseerd. Sinds 2016 wordt er steeds meer reclame gemaakt
voor fondsenwervingsprojecten die ten goede komen aan de kerkelijke begroting.

 HARTELIJK DANK aan
 de medewerkers in de verschillende standplaatsen van de
administratie die bijkomende taken hebben overgenomen
en bereid zijn constructief mee te werken aan effectieve
werkprocedures
 de medewerkers van de afdeling Fundraising

5. Reductie subsidie gastenverblijven

€ 100.000

Het aantal gasten in het gastenverblijf KOMENSKÝ is in de loop der jaren gestaag
toegenomen. In het huis zijn tal van vernieuwingen uitgevoerd die de klanttevredenheid
verhogen. Van de mogelijkheid om via internet te boeken tot de terbeschikkingstelling van
een koffieautomaat en de opwaardering van de mogelijkheid om de tuin te gebruiken door
de reconstructie van het historische tuinhuisje. Als gevolg daarvan daalde de behoefte aan
subsidie gestaag. Voor de Corona-pandemie was deze behoefte gedaald naar de helft. Wij

zijn vol vertrouwen dat zich de goede ontwikkeling na de pandemie-gerelateerde
beperkingen voortzet.
Na een intensieve discussie over het voortbestaan van het gastenverblijf Sonnenschein
heeft de Broedergemeente in Ebersdorf besloten om het gastenverblijf in eigen beheer te
exploiteren. Daarom valt de subsidie die de Evangelische Broeder-Uniteit structureel moest
betalen sinds september 2018 weg. Tot maart 2020 betaalde de Broeder-Uniteit ter
overbrugging de personeelskosten.

 HARTELIJK DANK aan
 de manager van KOMENSKÝ en de medewerkers in KOMENSKÝ
voor hun inzet
 de Broedergemeente Ebersdorf voor het overnemen van de
verantwoordelijkheid voor het gastenverblijf Sonnenschein

Tot slot
Uitgangspunt van het masterplan was het tekort van € 410.000 in 2016. Sindsdien is het
eigenlijke tekort door cao-loonsverhogingen en de prijsindexering nog groter geworden.
Puur cijfermatig gezien is de consolideringsdoelstelling van € 410.000 tot dusver zelfs
overschreden. In totaal zijn € 518.000 meer inkomsten resp. minder uitgaven gerealiseerd.
Toch is de dekkingskloof nog niet volledig gedicht. Het resultaat voor het jaar 2020 van de
kerkelijke begroting van de Evangelische Broeder-Uniteit is € –4.500. De economische
plannen voor de jaren 2021 – 2025 laten nog steeds tekorten zien aangezien de caoloonsverhogingen meer blijven stijgen dan de mogelijke verhogingen aan de kant van de
inkomsten.
Maar het is duidelijk: de inspanning was de moeite waard.
Wij komen in de buurt van een positief saldo. Daarom durven wij met vertrouwen vooruit
te kijken. Ook in de toekomst zullen er consolidatie-inspanningen nodig zijn. Maar we
hebben er vertrouwen in dat we de nodige maatregelen kunnen nemen. Daarnaast willen
we ook investeren in belangrijke toekomstige gebieden zoals digitalisering.
Vele belanghebbenden hebben bijgedragen tot de geboekte
vooruitgang. Wij zijn zeer dankbaar voor wat wij samen hebben
bereikt.
En wij vragen God om zijn begeleiding en bewaring ook in de
komende jaren.

Danke!
Dank u wel!

Zwakke punten gesignaleerd - Uitdagingen - sterk voor de toekomst
Provinciaal Bestuur en Intersynodale Financiële Commissie

