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Rapport van de
Commissie Steunbehoevende Studenten
Theologie in de Nederlands Gereformeerde
Kerken
over de jaren 2010 t/m 2012.
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Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands
Gereformeerde Kerken over de jaren 2010 t/m 2012.
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Werkzaamheden van de commissie
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De Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie (CSST) verleent financiële ondersteuning aan
studenten in de theologie die het voornemen hebben een gemeente van de Nederlands
Gereformeerde Kerken (of een buitenlandse zusterkerk) te gaan dienen als predikant, pastoraal
werker, zendeling of evangelist, daar waar zij niet voor andere regelingen in aanmerking komen c.q.
deze ontoereikend zijn. Voor de toekenning van financiële steun aan studenten werkt de commissie
volgens de richtlijnen vastgesteld in de LV Zwolle van 2007.
Tijdens LV Houten 2010 (09-10-2010) is gesproken over het al dan niet opheffen van de CSST. Dit
omdat de laatste aanvraag voor financiële steun in 2006 is ingediend en er de jaren daarna geen
aanvraag meer is gekomen.
Er is toen ingebracht dat er best nog wel eens een beroep op financiële ondersteuning zou kunnen
komen, ook met oog op de wijzigingen in de studiefinanciering.
De vergadering heeft uiteindelijk met ruime stem besloten de regeling in stand te houden en
uitvoering daarvan te laten van de CSST. In de vergadering van 06-11-2010 zijn door de LV Houten
2010 drie nieuwe commissieleden benoemd:
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br. S. Kadijk (Sliedrecht, samenroeper),
br. J.W. van Kogelenberg (Wageningen, penningmeester) en
ds. H. J. Zuidhof (Urk, lid).
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In januari 2011 heeft br. N. van Delft -nadat kascontrole heeft plaatsgevonden en de boeken in orde
zijn bevonden- de boekhouding overgedragen aan br. Van Kogelenberg.
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Studenten
In de periode 2007 en 2008 hebben resp. 4 en 3 studenten een bijdrage/lening ontvangen. In 2009
werden er geen studenten meer financieel ondersteund.
In de periode 2010 t/m 2012 hebben 1, 3, resp. 2 studenten een verzoek tot financiële ondersteuning
ingediend. Hiervan zijn 5 aanvragen gehonoreerd. Bij één aanvraag achtte de commissie de
ondersteuning niet toereikend en is het verzoek ingetrokken. Daarnaast is er door 2 studenten
informatie aangevraagd, zij hebben echter geen aanvraag ingediend.
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Financiën
Onderstaand treft u het financiële verslag over 2010, 2011 en 2012 aan. Daaruit blijkt, dat de liquide
middelen gedaald zijn van ongeveer € 30.000 ultimo 2009 naar ongeveer € 19.000 ultimo 2012.
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BALANS per 31 december 2009
Leningen Studenten
Rabo Bank RC
Rabo Bank Spaarrek.
SNS bank
Te ontvangen rente

Debet
31.697
315
9.500
20.000
998

Belegd vermogen
Toezeggingen *
Besteedbaar vermogen
Te betalen posten

62.510
*

Credit
31.697
0
30.785
28
62.510

Uitgaande van een studieduur van 6 jaar is de resterende aangegane verplichting € 0

RESULTATENREKENING over 2010
Bureaukosten
Commissiekosten
Kwijtschelding vm studenten

-86
290
5.184

Bijdrage kerken (omslag)
Bijdrage kerken (giften)
Rente
Resultaat

5.388

0
336
810
4.242
5.388

BALANS per 31 december 2010
Leningen Studenten
Rabo Bank RC
Rabo Bank Spaarrek.
SNS bank
te ontvangen bankkosten
Te ontvangen rente

Debet
23.893
287
300
33.000
42
718

Belegd vermogen
Toezeggingen *
Besteedbaar vermogen

58.240
*

Credit
23.893
13.600
20.747

58.240

Uitgaande van een studieduur van 6 jaar is de resterende aangegane verplichting € 13.600

Resultatenrekening 2011
Inkomsten
Bijdrage kerken (omslag)
Bijdrage kerken (giften)
Rente
Lasten
Bankkosten
Commissiekosten
Kwijtschelding voormalige studenten

Resultaat

0
165
833
997
14
471
4.391
4.876
-3.879

Balans per 31-12-2011
Leningen Studenten
Rabo Bank RC
Rabo Bank Spaarrek.
SNS bank
te ontvangen bankkosten
Te ontvangen rente

Activa
22.082
19,72
0,00
31.030,00
0
833

Uitgeleend vermogen
Overeengekomen leningen *
Besteedbaar vermogen

Passiva
22.082
45.000
-13.117
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53.964

53.964

* Per ultimo 2011 bedraagt de resterende aangegane verplichting EUR 45.000.
Daarnaast is er een extra toezegging (onder voorbehoud) van EUR 4.800 gedaan, welke niet in de balans is opgenomen.

Resultatenrekening 2012
Inkomsten
Bijdrage kerken (omslag)
Bijdrage kerken (giften)
Rente
Lasten
Bankkosten
Commissiekosten
Kwijtschelding voormalige studenten

Resultaat

0
0
649
649
29
0
4.391
4.420
-3.771

Balans per 31-12-2012
Leningen Studenten
Rabo Bank RC
Rabo Bank Spaarrek.
SNS bank
te ontvangen bankkosten
Te ontvangen rente

Activa
31.788
9
0
18.755
0
649

Uitgeleend vermogen (als lening)
Uitgeleend vermogen (om te zetten in gift)
Toegezegde leningen * (als lening)
Toegezegde leningen * (als gift)
Besteedbaar vermogen

Passiva
10.771
21.017
18.650
39.550
-38.788

51.200

51.200

* Per ultimo 2012 bedraagt de resterende aangegane verplichting EUR 58.200
Daarnaast is er een extra toezegging (onder voorbehoud) van EUR 4.800 gedaan, welke niet in de balans is opgenomen.
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De toezeggingen voor financiële ondersteuning die zijn en mogelijk nog worden gedaan, hebben over
het algemeen betrekking op een lange periode. Het is echter niet noodzakelijk het volledig toegezegd
bedrag in kas te hebben, er zijn tenslotte ook studenten die hun studie hebben afgerond en de taak
van predikant op zich hebben genomen. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat zij hebben
geleend, wordt de lening afgelost dan wel (deels) kwijtgescholden. Dit conform het vastgesteld
beleid. Dit betekent dat de liquiditeitspositie, maar ook de vermogenspositie langzaam afneemt. Op
zeker moment zal de kas weer moeten worden bijgevuld. Dit gebeurt in zeer geringe mate door
giften (in 2011 één kerkcollecte) en anders door een omslagbijdrage vanuit het kerkverband.
De LV Zwolle heeft op verzoek van de commissie op 2 juni 2007, besloten om de omslagbijdrage vast
te stellen op € 0,60. Dit na toezegging van de commissie dat, indien er minder behoefte bij de
studenten aan bijdrage is, er een lager bedrag als omslag zal worden opgenomen. Omdat er in de
jaren 2009 en 2010 geen nieuwe studenten werden ondersteund en er voldoende financiële
middelen beschikbaar waren om de aangegane verplichtingen na te komen, is er voor de periode
2008-2012 aan de kerken geen omslagbijdrage gevraagd.
De commissie doet thans een beroep op bovenvermeld besluit en vraagt voor de jaren 2014-2016
een jaarlijkse omslagbijdrage van € 0,60, zodat zij de toegezegde leningen ook daadwerkelijk kan
verstrekken.

Code: LV2013 – 12.03.01
Pagina 5 van 5

2
4
6
8
10

Studiefinanciering
De studiefinanciering door de overheid is aan veranderingen onderhevig. Het wetsvoorstel Wijziging
van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs
voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele
vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel heeft geresulteerd in de Wet van 12 juli 2012 tot
wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht,
het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van
enkele technische onvolkomenheden. Naar aanleiding van het Lenteakkoord zijn de onderdelen met
betrekking tot het sociaal leenstelsel in de masterfase en de verlenging van de terugbetaaltermijn
van studieleningen van 15 naar 20 jaar uit het wetsvoorstel geschrapt. In het kader van de
kabinetsformatie Nederland 2012 kan eventueel bekeken worden of onderdelen alsnog doorgaan.
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Het is onduidelijk welke gevolgen dit precies heeft voor mensen die zich voor bereiden om de kerk te
dienen. Wel duidelijk is, dat dit gevolgen heeft voor studenten die niet het pad volgen om direct na
de middelbare school fulltime een studie theologie te volgen. Wij zien een ontwikkeling waarbij men
parttime studeert en daarnaast zelf deels in levensonderhoud voorziet door een parttime baan, al
dan niet in kerkelijk verband. Dat betekent in de praktijk, dat men langer over de studie doet en dat
men niet altijd in Apeldoorn woont en dus voor reiskosten gesteld wordt. Wij denken dat er in de
toekomst behoefte blijft aan een (gedeeltelijke) financiële ondersteuning.
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Het reglement voorziet niet in een langere deeltijdstudie. De commissie heeft de vrijheid genomen
om in de geest van de besluiten van de Landelijke Vergaderingen dit te vertalen naar een
deeltijdsituatie. Uitgangspunt is daarbij dat we zijn uitgegaan van de regel dat financiële drempels
om zich middels een theologische studie voor te bereiden op een taak in de kerken moeten worden
weggenomen. In geval van parttime hebben wij dit zo toegepast dat er uiteindelijk sprake is van een
budget neutrale situatie, d.w.z. voor de gehele studieduur ontvangt evenveel ondersteuning of men
nu parttime studeert of niet. . Wij vertrouwen erop, dat de Landelijke Vergadering hiermee akkoord
kan gaan.
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Samenstelling commissie
Br. S. Kadijk is niet beschikbaar om te worden herbenoemd.
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Te nemen besluiten door de Landelijke Vergadering Zeewolde 2013
· gevoerde beleid goedkeuren
· omslagbijdrage vaststellen op € 0,60 per lid /jaar voor de komende jaren
· benoemen nieuwe commissieleden
· opdracht geven aan de commissie om de komende periode het regelement aan te passen aan de
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de reguliere studiefinanciering (sociaal leenstelsel?)
enerzijds en aan parttime studenten anderzijds.
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Met broederlijke groet,
Br. S. Kadijk, br. J.W. van Kogelenberg en ds. H. Zuidhof.

