
9 oktober 2014 - Alg. Leden Vergadering Kerk & Ideëel  1 

 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Landelijke Vakgroep CNV Kerk en Ideëel 

 

Datum:  9 oktober 2014 

Locatie: Gebouw PGGM - Noordweg Noord 150, 3704 JG Zeist 

 

Aanwezig: de heren H.G. Eichelberg, H. van Loenen, H. Vernooij,  D. van Barneveld, J.H.J. Lotterman en de 

dames G.A. van Scherpenzeel, M. van Andel, M. van der Poel,  M.E. Gaastra, R. Knol, .... Wilders 

bestuursleden: Dhr. J. Kerseboom (voorzitter), mw. M. van der Klis (secretaris),  

dhr. H. Wilders, dhr. W. Roos en dhr. T. van Driel 

bestuurder CNV: Mw. K. Kaspers  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens leest hij 

een anoniem gedicht voor genaamd ' Bezield'. 

De heer Kerseboom is vorig jaar benoemd tot voorzitter en de heer (Wietse) Klukhuhn 

zou het secretariaat voor zijn rekening nemen. In februari van dit jaar werden wij 

geconfronteerd met het plotselinge overlijden van de heer Klukhuhn.  

Mevrouw Van der Klis heeft toen tijdelijk, naast het penningmeesterschap, het 

secretariaat, op zich genomen. 

De heer Kerseboom had graag, samen met de heer Klukhuhn, een doorstart gemaakt 

met het onderzoek 'werken in de kerk'. Door dit overlijden is werk blijven liggen. 

Als bestuur proberen wij nu zo goed mogelijk de taken weer op te pakken. 

 

De voorzitter stelt onze nieuwe bestuurder van CNV, mevrouw K. (Karin) Kaspers, voor.  

Mevrouw Kaspers deelt mee dat Publieke Zaak gaat fuseren met Onderwijs. 

Zij heeft in beide bonden veel ervaring. De vakgroep Kerk en Ideëel is een andere tak 

van haar werkzaamheden, maar wel een uitdaging. 

 

2. Presentatie pensioenactiviteiten door dhr. M. Haaksman 

De heer Haaksman houdt een presentatie over het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

Per 1 januari 2015 komen er wijzigingen in de pensioenwet. Hij legt uit wat de 

mogelijkheden zijn op dit moment en adviseert ons vooral om op “mijn pfzw” in te 

loggen en de diverse mogelijkheden te bekijken. 

Die stand is veel actueler van het jaarlijkse pensioenoverzicht per 31 december. 

 

3. Verslag ALV 30 oktober 2013 + bijlage inleiding van Jaap Smit 

Het verslag van 30 oktober 2013 wordt goedgekeurd en ondertekend. Mevrouw Van 

Scherpenzeel (vorige secretaris) wordt hiervoor nog hartelijk bedankt. 

 

4. ingekomen stukken en mededelingen 

Van mevrouw Holman, mevrouw Van den Bosch, de heer 's Jacob, mevrouw Brauns en 

de heer De Groot is bericht van verhindering ontvangen. 

Het bestuur wil proberen om in contact te blijven met de leden. Het organiseren in juni 

van dit jaar van een regiobijeenkomst in Noord-Holland is niet gelukt. Het aantal 

aanmeldingen was te laag. Gisteren is er namens onze vakgroep wel een afvaardiging 

geweest naar de regio bijeenkomst medewerkers van de kerkelijke bureaus Noord-Oost.  

 

Gezien de opkomst van vandaag zal het bestuur naar andere mogelijkheden blijven 

zoeken. Het is de vraag of er jaarlijks een ledenvergadering gehouden moet worden. Het 

bestuur zal dit nagaan. 
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Volgens een aantal aanwezigen ziet het programma er goed uit. Ook de publiciteit was 

voldoende. De huidige arbeidsmarkt leidt niet tot meer leden. In tijden van nood trekt 

het wel nieuwe leden, maar na een jaar neemt dat vaak weer af. 

De solidariteitsgedachte en elkaar fysiek ontmoeten spreekt niet meer zo aan.  

 

Het bestuur onderhoudt contacten met de Kostersbond. Vanuit die richting is er geen 

nieuws te melden. 

Tevens is er overleg met de Vereniging voor Kerkelijk Werkers (VKW). Die Vereniging is 

bezig om zich aan te sluiten bij het CNV, en zal zich dan bij onze vakgroep aansluiten. 

Mevrouw Van Andel van de VKW deelt mee dat de fusie zo arbeidsintensief is dat de 

besprekingen over de aansluiting zijn doorgeschoven naar 2015. 

In 2015 hoopt de Vereniging nauwer samen te werken met Kerk & Ideëel. 

 

In de laatstgehouden vergadering van Publieke Zaak is een voorgenomen besluit 

genomen om per 1 januari 2015 te fuseren met Onderwijs. In de vergadering van 26 

november a.s. zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden. 

Het bestuur heeft een amendement ingediend over het artikel uit de statuten m.b.t. de 

identiteit. In de statuten wordt alleen gesproken over de bisschoppen en de RK-kerk. Het 

amendement heeft het niet gehaald, maar men heeft wel toegezegd om dit artikel gelijk 

te trekken. De nieuwe naam na de fusie van Publieke Zaak en Onderwijs wordt CNV 

Connectief 

Heleen van den Berg, Patrick Fey, Pieter Oudenaarden en Joany Krijt komen in het 

nieuwe bestuur. Erik de Macker treedt terug als bestuurder.  

De ondernemingsraad heeft voor de fusie een negatief advies gegeven. 

 

5. Informatie over het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaarden 

Op 16 oktober a.s. is er na lange tijd een gezamenlijk overleg. 

De heer Roos zegt dat de werkgever nu een bijeenkomst heeft belegd over de 

arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden zijn herschreven en die waren in januari 

2012 klaar. Deze versie is nog steeds niet goedgekeurd door de Kleine Synode. 

De Kostersbond heeft hierover een brief gezonden naar de Synode. 

De heer Roos noemt de te bespreken punten op. 

ICCO (Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking) volgt ook de 

arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland, maar heeft daarbij de 

voorwaarden aangepast. Men wil hierover nu in gesprek gaan. 

 

Mevrouw Van Andel zegt dat er geen regeling van preekvergoeding is voor kerkelijke 

werkers. Van de Diensten Organisatie is bekend dat een predikant 118 euro ontvangt en 

een kerkelijk werker 90 euro. Het voorbereidende werk is hetzelfde. De Vereniging 

Kerkelijk Werkers had een goed onderbouwd voorstel op tafel gelegd. 

Men wilde dit niet op de agenda zetten, maar het moet wel goed geregeld worden. 

Zij vraagt om vanuit de vakbond ervoor te pleiten om een gelijke vergoeding te geven. 

 

De heer Van Driel geeft vanuit de bijeenkomst Kerkelijke Bureaus van 8 oktober mee dat 

er vraag is naar meer informatie over de werkkostenregeling. Graag dit onderwerp ook 

inbrengen bij de bespreking van 16 oktober. 

 

De huidige wachtgeldregeling is haast niet meer op te brengen en staat nu weer op de 

agenda. 
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Bij WW moet meer aan re-integratie worden gedaan. Wij zullen als Bond ook zelf 

initiatieven op tafel moeten leggen. De heer Van Barneveld pleit er voor dat de Bond 

meer achter haar leden moet staan en toekomstgericht moet kijken. 

Wat zijn de wapenfeiten om een duidelijke uitstraling naar buiten te hebben? De Bond 

hoeft niet steeds te wachten op de werkgever, maar kan zelf ook met initiatieven komen. 

De WW-regeling gaat veranderen, daar kan de Bond ook op inspelen.  

Als vakgroep moeten we ons profileren en mogelijk met een tegenvoorstel komen. 

Misschien is het raadzaam om voor het overleg van 16 oktober eerst samen met de 

Kostersbond en AbVaKabo rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken. 

 

6. Financiën 

Jaarrekening 2013 

De jaarrekening 2013 wordt ter plekke uitgedeeld. Bij de stukken was abusievelijk de 

jaarrekening 2012 meegestuurd. 

In 2013 is geen bijdrage van Publieke Zaak ontvangen en er heeft geen verrekening van 

het saldo plaatsgevonden. In het BKM-fonds zit nog een aardig bedrag. Een deel van dat 

geld wil het bestuur gebruiken voor het vervolg op het rapport ‘Werken in de Kerk’. In 

2015 moet het geld zo veel mogelijk worden besteed. 

De jaarrekening wordt vastgesteld. 

verslag kascontrole commissie 2013 

Van de Kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Wilders en De Groot, is een brief 

ontvangen met decharge voor de penningmeester. 

Voor de controle van de jaarrekening 2014 geven de heer Eichelberg en mevrouw Van 

der Poel zich op. 

Begroting 2015  

Bij de Lasten zijn de secretariaatskosten verlaagd van 1.000 euro naar 250 euro. Dit is 

gedaan om een meer evenwichtige begroting te maken ten opzichte van de werkelijke 

kosten. 

Voor de dienstverlening aan de leden is nog een bedrag opgenomen van 500 euro. Bij de 

BKM betaalde wij hier juridische hulp van voor onze leden, dat wordt nu allemaal door 

Publieke Zaak geregeld. 

De begroting wordt door de aanwezigen vastgesteld. 

 

7. Bestuurssamenstelling 

De heer Roos neemt, voor even, de voorzittersfunctie over.  

De heer Kerseboom is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar als voorzitter. De 

aanwezigen stellen dat zeer op prijs en gaan akkoord. 

Mevrouw Van der Klis is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Zij zal de functie van 

secretaris op zich nemen. Ook hier gaan de aanwezigen mee akkoord  

De heer Wilders is sinds april al bestuurslid en wordt voorgedragen voor de functie van 

penningmeester. Ook dit is fijn en hij wordt benoemd. 

De heer Mesman heeft zijn bestuursfunctie neergelegd. Vanwege verandering van werk 

naar ZZP-er kon hij geen lid blijven van onze vakgroep. 

 

8. Huldiging jubilarissen 

Een 25-jarig lidmaatschap is er voor de heren D. Visser, H.A. Moolenaar, T.H. Maat en 

K.W. Nieuwenhuize 

Het 40 jarig lidmaatschap is er voor mevrouw J.R.C. Uytenbogaardt en de heer C.A. van 

den Berg 
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9. Rondvraag 

De heer Van Barneveld mist een secretarieel jaarverslag. Dat klopt, vanwege het 

overlijden van de heer Klukhuhn is dat dit jaar niet gebeurd.  

 

De heer Van Driel vraagt of men de digitale nieuwsbrief ontvangt. Dit is het geval en 

men waardeert de inhoud zeer. 

 

Mevrouw Van Scherpenzeel deelt mede dat de heer Klukhuhn er nog voor had gezorgd 

dat zij met Koningsdag werd verrast met een lintje. 

 

Men wordt nog gewezen op de mogelijkheid om de reiskosten voor deze dag te 

declareren. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Aansluitend wordt een oosters buffet geserveerd, wat door de aanwezigen zeer op prijs 

wordt gesteld. 

 

Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 

..... 

 

 

 

 

J. Kerseboom    M. van der Klis 

voorzitter    secretaris 

 


