Deputaatschap opleiding tot de Dienst des Woords
A. Algemene gegevens
Naam ANBI:
Deputaatschap opleiding tot de Diens
0512 523 936
Telefoonnummer
RSIN/Fiscaal nummer: 818564891
http://www.gereformeerde-kerken-hersteld.nl/opleidingWebsite adres:
tot-de-dienst-des-woords
E-mail:
b.lourens01@gmail.com
Adres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:
Postcode:
Plaats:

Branderweg 1E-8
8042 PD
Zwolle
Henri Dunantstraat 81
7721 HR
Dalfsen

De Opleiding tot de Dienst des Woords (hierna genoemd Opleiding) is een opleiding van
predikanten voor De Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarnaast bezit deze opleiding een
eigen bibliotheek. Deze is gevestigd op de adresgegevens zoals hierboven genoemd. In deze
bibliotheek is ook ruimte voor het doceren aan de studenten.
De Opleiding bezit de rechtsvorm van een lichaam waarin De Gereformeerde Kerken in
Nederland zich
verenigd hebben, zoals bedoeld in artikel 2: 2 Burgerlijk Wetboek. De Opleiding bezit als zodanig
rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.
De Opleiding heeft een statuut. Dit statuut kunt u vinden op boven genoemde website
De Opleiding hebben van de Belastingdienst een ANBI gekregen onder RSIN nr. 818803721

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de opleiding ligt bij deputaten curatoren en wordt gevormd door 5 broeders
vanuit De Gereformeerde Kerken. Deze deputaten curatoren worden iedere synode opnieuw
benoemd. De deputaten hebben onderling de taken verdeelt. Er is een voorzitter, secretaris,
algemeen adjunct en een penningmeester.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen.
De Deputaten curatoren leggen verantwoording af aan elke eerstvolgende generale synode.

C. Grondslag
Als grondslag heeft de opleiding de Heilige Schrift, naar de uitleg van:
a. de oecumenische belijdenisgeschriften: de apostolische geloofsbelijdenis / de geloofsbelijdenis
van Nicea / de geloofsbelijdenis van Athanasius;
b. de gereformeerde belijdenisgeschriften: de Nederlandse geloofsbelijdenis / de Heidelbergse
Catechismus / de Dordtse leerregels.
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D. Beleidsplan.
De opleiding leid predikanten op voor de Gereformeerde Kerken. Dit met als doel dat er
predikanten opgeleid worden die Gods Woord, de bijbel in zijn geheel, na spreken. En daaruit
ook ieder die de zondagse erediensten bijwonen, heilshistorische prediking ontvangen.
De opleiding ontvangt haar inkomsten vanuit legaten, giften en collectes en quota dat wordt
geheven van de Gereformeerde Kerken. Zij beheert het vermogen. Het beheer van het vermogen
wordt gedaan door een penningmeester. De besteding van het vermogen gaat naar het huren
van een gebouw t.b.v. bibliotheek; salaris van docenten; vergoedingen; bank en
verzekeringskosten

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de docenten gebeurt na onderling overleg met de desbetreffende docent. Hier
wordt een uurtarief afgesproken, of een vrijwilligers vergoeding. Ook worden er docenten vanuit
hun kerkelijke gemeente voor een bepaalde tijd duur in de week ingehuurd. Hiervoor wordt aan
de gemeente de tijdsduur die ingehuurd word aan deze kerkelijke gemeente vergoed. Dit in
onderling overleg met deputaten en de desbetreffende kerkenraad.

F. Verslag Activiteiten.
De deputaten curatoren hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden
van de opleiding.
In het afgelopen jaar heeft de opleiding de les gegeven aan toekomstige predikanten. De
inhoud van de lessen staan vermeld in de studiegids. Deze studiegids staat ook op deze website.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van
continuïteit: de predikanten en de andere leden verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in
het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar. De kolom werkelijk geeft inzicht in de
daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het afgelopen jaar.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het vorige jaar.
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Deputaat Opleiding tot de Dienst des Woords van DGK
Financieel overzicht
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Quotum
Collecten
Giften
Diversen/acties
Rente
Totaal

werkelijk
Begroting
2020
2021
€ 55.380,00 € 35.475,00
€
593,27 €
100,00
€ 9.278,30 € 9.000,00
€
€
50,00
€
€
€ 65.251,57 € 44.625,00

Lasten
Inkoop EC's (2)
Opleiding (3)
Bibliotheek Opleiding
Kosten deputaten
Overige
Totaal

2020
2021
€
€ 2.500,00
€ 45.936,82 € 26.000,00
€ 11.500,00 € 10.000,00
€
37,80 €
500,00
€
163,89 €
200,00
€ 57.638,51 € 39.200,00

Resultaat

€ 7.613,06

€ 5.425,00

Toelichting
De opleiding zelf zorgt voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerken binnen
het verband wordt elk jaar via een quota een bijdrage voor het werk van de opleiding.
Ook worden er ook giften aan de opleiding gedoneerd. De opbrengsten van deze inkomsten
worden aangewend voor het werk van de opleiding .
De opleiding ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland. Een groot deel van de ontvangen
inkomsten wordt besteed aan het betalen van de docenten en aan de bibliotheek, en daarnaast
aan gemaakte kosten van deputaten. Het werk van deputaten is geheel vrijwillig.
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