
 

SAMENVATTING STUKKEN 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 
Woensdag 18 mei – Ede  

Woensdag 18 mei vindt de Algemene Ledenvergadering van Unie-ABC plaats. We zijn te gast in de 

Goede Herderkerk van Baptistengemeente Op Doortocht, Ganzeweide 17 in Ede. Er is een flink aantal 

parkeerplaatsen voor en achter het gebouw. De ALV begint om 14.00 uur; inschrijving vanaf 13.30 uur. 

Vanaf 18.00 uur is er een maaltijd ter afsluiting. 

 

De opening van de ALV wordt verzorgd door Peter Stoter, onze nieuwe Algemeen Secretaris. Onder 

leiding van Peter Kos, voorganger in Op Doortocht, zullen we het Heilig Avondmaal vieren. 

 

Op het programma van het vergaderdeel staan enkele voorstellen. Er wordt gestemd over de 

jaarrekeningen van Unie en ABC over 2021, een voorstel over de contributie en een verlenging van 

de termijn van het interim-bestuur. Ook hopen we een nieuwe gemeente welkom te mogen heten. 

Verder wordt er een update gegeven over het fusietraject. 

 

De tweede helft van de middag staat in het teken van workshops, waarin over verschillende 

onderwerpen van gedachten kan worden gewisseld. De onderwerpen en workshopleiders zijn: 

• ‘Doing theology’, communities in Groningen – Hans Riphagen 

• Op zoek naar de volmaakte voorganger – Wout Huizing 

• De (on)mogelijkheden van millennials… – Marijn Vlasblom en Rosanne Langebeeke 

• Jongleren in de kerk, investeren in de groei en bloei van onze kerk – Ronald  van den Oever 

• Unie-ABC en CAMA Zending: Jezus zichtbaar maken waar Hij niet gezien wordt – Boudewijn van 

Schoonhoven 

 

Alle gemeenten hebben per e-mail een link naar de agenda en vergaderstukken op de Unie-ABC-

website ontvangen. In het gebouw is wifi aanwezig, maar de ALV-stukken thuis downloaden kan 

natuurlijk ook.  

 

Iedereen kan als gast de ALV bezoeken. Aanmeldingen voor de ALV bij voorkeur via de secretaris van uw 

gemeente; voor informatie zie de website van Unie-ABC. 

 

Samenvatting van de ALV-stukken 

Voor de Voorjaars-ALV 2022 staan de volgende zaken op de agenda: 

 

• Jaarverslag Unie-ABC over 2021 

• Jaarrekening 2021 Unie 

• Jaarrekening 2021 ABC 

• Update fusietraject 

• Voorstel contributie na fusie 

• Verlenging termijn interim-bestuur 

• Aanvraag lidmaatschap ABC 

 

Jaarverslag Unie-ABC over 2021: Er is veel gebeurd in 2021, mooie dingen en ook moeilijke 

momenten. Gemeenten, mensen, zaken om voor te danken en voor te bidden. Het gezamenlijke 

jaarverslag geeft een overzicht.  

https://unie-abc.nl/10-nieuws/376-eindelijk-weer-bijeen-voor-ledenvergadering


 

 

Jaarrekening 2021 Unie: Op de inhoud van de financiële stukken kan schriftelijk worden gereageerd. 

Over deze jaarrekening wordt door de Unie-gemeenten gestemd. 

 

Jaarrekening 2021 ABC: Op de inhoud van de financiële stukken kan schriftelijk worden gereageerd. 

Over deze jaarrekening wordt door de ABC-gemeenten gestemd. 

 

Update fusietraject: De voorzitter van het bestuur, Robert Bezemer, zal een update geven van het 

fusietraject. Het bestuur hoopt binnen afzienbare tijd tot een volledige fusie te komen, zodat de 

organisatie weer ‘naar buiten’ kan kijken en verder kan investeren in gezonde gemeenten. Er wordt hard 

aan gewerkt om praktische zaken te harmoniseren. Punten die nog open staan zijn onder meer de 

nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement. Een eenduidig contributiebesluit zou een belangrijke 

stap voorwaarts zijn. 

 

Voorstel contributie na fusie: Om na de fusie tot een dekkende meerjarenbegroting te komen en de 

contributie te harmoniseren, moet worden besloten over de hoogte van de contributie. Uit gesprekken 

met gemeenten tijdens de recente regioavonden is een concreet voorstel gekomen, namelijk een 

contributie van 3,5% van de gemeentebegroting. Met een dergelijk systeem dragen de sterkste 

schouders de zwaarste lasten, wordt betaald voor leden én vrienden, wordt inflatie automatisch 

meegenomen en beweegt de bijdrage voor gemeenten mee in vette en magere jaren. Voor de huidige 

lidgemeenten die dit niet kúnnen betalen zal er op basis van maatwerk  dispensatie worden 

afgesproken. Over dit voorstel wordt door Unie- en ABC-gemeenten gestemd. 

 

Voorstel verlenging termijn interim-bestuur:  Eind 2020 is voor Unie en ABC gezamenlijk een 

interim-bestuur aangetreden met als opdracht om, naast het lopende bestuurswerk, de fusie verder af 

te ronden. De eerste termijn loopt af per eind 2022, maar kan verlengd worden tot eind 2024. Zeven van 

de acht bestuursleden stellen zich hiervoor beschikbaar. Om continuïteit in het fusieproces te 

waarborgen en dit proces goed af te ronden stelt het bestuur voor dat deze zeven herbenoemd worden 

voor een tweede termijn van maximaal twee jaar. Over dit voorstel wordt door Unie- en ABC-

gemeenten gestemd. 

 

Aanvraag lidmaatschap ABC: Evangelische Gemeente Zutphen (EGZ) heeft het lidmaatschap van ABC 

Gemeenten aangevraagd. Alleen ABC-leden mogen formeel stemmen, maar we zullen daarna informeel 

de instemming vragen van Unie-leden als blijk van support aan deze nieuwe gemeente. 

Dit document is een samenvatting van de informatie uit de ALV-stukken en kan worden gebruikt om 

gemeenten globaal te informeren over wat er op deze ALV 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 hier beschikbaar. 

https://unie-abc.nl/10-nieuws/376-eindelijk-weer-bijeen-voor-ledenvergadering

