Publicatie ten behoeve van ANBI-transparantie van de Hervormde
gemeente te Poortvliet
A. Algemene gegevens
Naam ANBI:
Telefoonnummer
(facultatief):
RSIN/Fiscaal
nummer:
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:
Postcode:
Plaats:

Hervormde Gemeente te Poortvliet
0111-642595
8241.11.102
Geen eigen website, we gebruiken
www.protestantszeeland.nl
javansteensel@kliksafe.nl
Geen locatie (zie onderdeel B hieronder)
Idem.
Idem.
Dokter Schutterstraat 8
4307 BP
Oosterland

De Hervormde gemeente te Poortvliet is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in
ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot
eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel
1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en
andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke
kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschapbehoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de
Protestantse gemeente te Poortvliet.
B. Samenstelling bestuur.
De Hervormde gemeente te Poortvliet is een gemeente die geen actief gemeentelijk leven kent.
Nadat in 2004 de Protestantse Kerk door fusie tot stand kwam, besloot de kerkenraad van de
toenmalige Hervormde Gemeente met het overgrote deel van de gemeente (dat is alle actieve
kerkelijke leden) het kerkelijk leven buiten de Protestantse Kerk voort te zetten, binnen de
Hersteld Hervormde kerk. Wat achterbleef, is een gemeente die bestaat uit niet actieve leden. De
verantwoordelijkheid voor de Hervormde Gemeente kwam daardoor bij de het Breed Moderamen
van de Classis Zierikzee te liggen. Door het Breed Moderamen is een tijdelijke kerkenraad
benoemd bij wie de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt voor deze gemeente. Omdat er na 2004
vele jaren van kerkelijke en juridische procedures gevolgd zijn, is het tot op heden niet gelukt de
Hervormde gemeente te Poortvliet samen te voegen met een andere gemeente.
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Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de
begroting en de jaarrekening. Vanwege de bijzondere omstandigheid van deze gemeente,
functioneert de tijdelijke kerkenraad als college van kerkrentmeesters, dit conform de
mogelijkheid die de kerkorde van de Protestantse kerk biedt voor kleine gemeenten. Verder
hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke
aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.
(Ordinantie 11, art. 3).
C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en
belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige
God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Omdat de hervormde gemeente te Poortvliet geen eigen kerkelijk leven meer heeft, heeft het
breed moderamen van de classis Zierikzee een tijdelijke kerkenraad benoemd die is belast met
het samenvoegen van deze gemeente met de Hervormde gemeente te Scherpenisse. Zie
hiervoor het opgestelde plan van aanpak in dit document.
Het is de planning dat voor de zomer 2018 deze samenvoeging heeft plaatsgevonden. De
Hervormde gemeente te Scherpenisse is een gemeente die in het kader van de ANBI beleid en
financiën publiceert.

E. Beloningsbeleid.
De gemeente heeft geen eigen predikant en ook zijn geen andere personen in dienst. De
eventueel door de tijdelijk kerkenraad gemeente kosten, worden op declaratiebasis vergoedt.

F. Verslag Activiteiten.
De gemeente kent geen actief gemeentelijk leven. De tijdelijke kerkenraad ontplooit ook geen
activiteiten waarvan verslag gedaan kan worden.
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G. Voorgenomen bestedingen.
De tijdelijke kerkenraad heeft geen voornemens voor bestedingen. Mocht het Breed Moderamen
van de Classis Zierikzee tot samenvoeging met een andere gemeente kunnen komen, dan zijn
hier enige notariële kosten aan verbonden.

H. Financieel overzicht
Ontvangen d.d. 31 oktober 2012 van Knook&Schot notaris te Tholen:
Diaconaal vermogen notanr. 10692.MW-45246 10.002
Kerkrentmeesterlijk vermogen notanr. 110692.MW-45244 20.000
Rente periode 1 november t/m 31 december 2012

30.002
85

Totaal per 31 december 2012

30.087

393

Rente 2013
Totaal per 31 december 2013

30.480

Rente 2014

314

Erfpacht 2013 en 2014

2

Totaal per 31 december 2014

30.796

Erfpacht 2015

1

Notariskosten (per 31 december 2015 nog 100,-- te vorderen)
Rente 2015

-1.444
212

Totaal per 31 december 2015

29.565

Erfpacht 2016

1

Notariskosten

-168

Protestantse kerk

-14

Rente 2016

83

Totaal per 31 december 2016

29.467

Erfpacht 2017

1

Rente 2017

24

Totaal per 31 december 2017

29.492

Toelichting
De inkomsten betreffen rente-inkomsten. De uitgaven zijn kosten ten behoeve van notariële
akten en zijn ten laste van het kerkrentmeesterlijk deel.
Door de Protestantse Classis Zierikzee wordt in beheer gehouden het vermogen dat toekomt aan
de Hervormde Gemeente te Poortvliet en haar diaconie. Controle op de financiën vindt plaats via
de jaarlijkse kascontrole en controle door het Regionaal College van Beheerszaken van de
Protestantse Kerk.
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Planning samenvoeging Hervormde gemeente te Poortvliet en te Scherpenisse
Actie
1. De kerkenraden nemen een
principebesluit om een verzoek tot
samenvoeging in te dienen. Hierbij
stellen zij vast:
wat hun motivatie tot
samenvoeging is;
dat er overeenstemming is over
specifieke beleidspunten als
bedoeld in ord. 4-8-7;
dat er een plaatselijke regeling
voor de nieuwe gemeente en
een overgangsregeling moeten
worden gemaakt. In deze
overgangsregeling zijn alle
gevolgen van het
verenigingsproces als zodanig
geregeld;
dat deze aan de gemeenteleden
dienen te worden voorgelegd;
dat deze bij de aanvraag tot
samenvoeging worden
meegezonden;
dat er een civielrechtelijk traject
gegaan dient te worden.
2. De gemeenteleden worden op
gemeenteavonden gekend en
gehoord over het principebesluit tot
de aanvraag tot samenvoeging, de
procedure en voor zover bekend de
inhoud van de plaatselijke regeling
en de overgangsregeling.

3. De kerkenraden nemen contact op
met LRP ten behoeve van: - de
vaststelling van de grenzen van de
nieuwe gemeente een overzicht van
de adressen, die behoren tot de bij
de samenvoeging betrokken
gemeenten;
- het bespreken van de gevolgen
voor de ledenadministratie door de
vorming van de nieuwe gemeente en
daarmee samenhangende zaken, de
mogelijkheden die er zijn en de
uitvoeringskosten hiervan. Hierbij
valt te denken aan diensten die van
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Planning
HG Scherpenisse
op 05-02

Initiatief door
KR HG Scherpenisse

HG Poortvliet op
07-02.

KR HG Poortvliet

HG Scherpenisse
op 05-03

KR HG Scherpenisse

HG Poortvliet
schriftelijk op 1902. De
reactietermijn
voor de leden
van de HG
Poortvliet is tot
05-03.
Week 9 start mee
maken

KR HG Poortvliet
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Initiatief bij BM
classis Zierikzee

Toelichting

Op dit moment is een
werkgroepje bezig de
gemeentegrenzen op
het eiland Tholen
opnieuw te bezien.
Dit kan in hetzelfde
traject mee.

LRP worden afgenomen zoals
Kerkbalans.
4. De kerkenraden:
Week 9-11
stellen een concept plaatselijke
regeling op;
stellen in samenwerking met de
colleges van kerkrentmeesters
en diakenen een concept
begroting voor de nieuwe
gemeente op;
stellen een overzicht op van
rechten en verplichtingen
(waaronder de registergoederen
die in eigendom zijn) van de
gemeenten en hun diaconieën;
doen een voorstel voor de
grenzen van de samengevoegde
gemeente, ingetekend op een
topografische kaart en tevens
vastgelegd door middel van een
lijst van de straatnamen
(eventueel: en huisnummers) en
postcodes die de grenzen van de
samengevoegde gemeente
vormen. Het grondgebied van
de gemeenten moet
aangrenzend zijn;
stellen een concept
overgangsregeling voor de
nieuw te vormen gemeente op.
5. De kerkenraden zenden aan het
Week 12
breed moderamen van de classicale
vergadering:
hun verzoek tot samenvoeging;
een kopie van het getekende
principebesluit van de
kerkenraden om een verzoek tot
samenvoeging in te dienen;
de concept overgangsregeling
met het besluit van het bmcv,
die zij van JUZA heeft
ontvangen;
de concept plaatselijke regeling;
de concept begroting;
het voorstel m.b.t. de grenzen
van de gemeente;
het overzicht van rechten en
verplichtingen.
Aan het regionaal college voor de
behandeling van beheerszaken
zenden de kerkenraden:
een kopie van hun verzoek tot
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PR en begrotingen
door HG
Scherpenisse

Beide KR voor zich

De afspraak is het
huidige beleidsplan
en de plaatselijke
regeling van HG
Scherpenisse leidend
zijn. Het meest
logisch is dat dit ook
geldt voor de
begrotingen

Wordt vanuit BM al
aan gewerkt

Initiatief bij BM

Initiatief voor
verzoek bij KR
Poortvliet (=BM)
De KR van
Scherpenisse moet
nog zorgen voor:
- meerjarenbegroting

Hoe de inhoud van
een
overgangsregeling
eruit moet zien weet
ik (JvS) nog niet
precies; ik kan geen
model vinden….

Eigenblijk is dit de
afronding van alles
wat bij stap 4 is
gedaan.

samenvoeging en van het door
hen getekende principebesluit;
de meest recente
jaarrekeningen van de
gemeenten;
- meerjarenbegroting
de concept begroting van de
gemeente;
de beleidsplannen van de
gemeenten.
Voor het verzoek van de kerkenraad
bestaat geen model, dit moet de
kerkenraad zelf maken, kan in een
kort briefje aan het bmcv met de
strekking “wij verzoeken u de
gemeenten samen te voegen”, onder
verwijzing naar de motivatie in het
principebesluit.
6. Het bmcv laat per brief of e-mail
weten of hij:
het besluit tot samenvoeging wil
nemen en
akkoord is met de plaatselijke
regeling en de
overgangsregeling.
7. Er worden opnieuw
gemeenteavonden gehouden
waarop de gemeenteleden gekend
en gehoord worden over:
de naam van de gemeente;
de inhoud van de concept
plaatselijke regeling van de
nieuwe gemeente;
de inhoud van de concept
overgangsregeling voor de
nieuw te vormen gemeente.
Tevens krijgen de gemeenteleden
desgewenst inzage in de uitwerking
van het principebesluit van de
kerkenraad om een verzoek tot
samenvoeging in te dienen en de
inhoud van de plaatselijke regeling
en de overgangsregeling.
Ook worden de gemeenteleden in de
gelegenheid gesteld hun mening te
geven over de concept begroting van
de nieuwe gemeente. Dit kan d.m.v.
een mededeling in het kerkblad dat
zij hun mening kunnen geven, maar
kan ook op de gemeenteavonden
aan de orde komen.
8. De kerkenraad zendt verslagen
van de gemeenteavonden naar het
bmcv en legt per brief of e-mail
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Week 12
BMCV
Het BM vergadert
21 maart

Week 13-15

HG Scherpenisse
plant opnieuw een
gemeenteavond of
communiceert dit op
andere wijze met de
gemeente
HG Poortvliet schrijft
opnieuw alle leden
aan met een
reactietermijn van
twee weken.

Week 15

Beide KR voor zich
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eventuele wijzigingsvoorstellen n.a.v.
opmerkingen uit de gemeenten voor
aan het bmcv.
9. Het bmcv controleert of de
betrokken leden van de kerk in de
gelegenheid zijn gesteld hun oordeel
kenbaar te maken. Dit kan door het
lezen van het verslag van de
gemeenteavond.
10. Als de vaststelling van de grenzen
van de nieuwe gemeente invloed
heeft op de grenzen van een andere
gemeente zal het bmcv de leden van
die gemeente ook in de gelegenheid
moeten stellen hun oordeel hierover
kenbaar te maken. Dit kan via de
kerkenraad van die gemeente.
11. De kerkenraden doen een
definitief verzoek tot samenvoeging
aan het bmcv.
Voor het definitieve verzoek van de
kerkenraad bestaat geen model, dit
moet de kerkenraad zelf maken, kan
in een kort briefje aan het bmcv met
de strekking “wij verzoeken u nu
definitief de gemeenten samen te
voegen”, onder verwijzing naar de
motivatie in het principebesluit dat al
eerder is toegezonden. Indien er
wijzigingen zijn in de eerder
toegezonden stukken, dan die
gewijzigde stukken meesturen en
naar verwijzen in de brief met het
verzoek.
12. Het bmcv wint advies in van:
- het regionaal college voor de
behandeling van beheerszaken
OF van
- de evangelisch-lutherse synode,
- het bmcv van de classis waartoe
een van de twee gemeenten
behoort.
13. Het bmcv tekent het
voorgenomen besluit tot
samenvoeging en machtigt het
moderamen van de classis het
definitieve besluit te nemen.
Een concept van dit besluit heeft het
bmcv van de gemeenten reeds
toegezonden gekregen, zie hiervoor 3
en 4 en indien het nadien gewijzigd is
11.
14. Het bmcv (of de kerkenraden
namens het bmcv) gaat over tot
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Week 16

BM

Week 13-15

Iedere KR voor zich,
maar vermoedelijk
hoeft dit niet.

Week 17

Initiatief voor
verzoek bij KR
Poortvliet (=BM)

Het moge duidelijk
zijn dat dit verzoek
pas definitief gedaan
wordt als duidelijk is
dat het kerkgebouw
van de HG Poortvliet
vrij van overdrachtsen
schenkingsbelasting
kan plaatsvinden.

Week 17

BM

Dit advies is bij stap 5
in week 12
aangevraagd en kan
inmiddels binnen
zijn.

Week 17

BM

Het zou mooi zijn
wanneer dit in week
17 kon want dat is de
laatste week dat de
CV Zzee nog bestaat

Week 18

BM
De vraag is naar wie

Na publicatie moet er
vier weken reactietijd
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publicatie van dit besluit in een
dagblad dat verschijnt in de regio
waarbinnen de samen te voegen
gemeente gelegen is met ter inzage
legging van de bijbehorende
documenten.
Terinzagelegging voor 15 juni:
jaarrekening kan van dat jaar-2 jaar
zijn;
terinzagelegging na 15 juni:
jaarrekening moet van dat jaar-1
jaar zijn.
15. Het bmcv vraagt per brief of mail
aan de gemeente of zich nog
wijzigingen hebben voorgedaan na
de publicatie.
16. De gemeente stuurt een brief of
mail aan het bmcv met de
mededeling dat zich wel/geen
wijzigingen hebben voorgedaan.
17. Het hiertoe gemachtigde
moderamen van de classis tekent het
definitieve besluit tot samenvoeging
en stelt zo spoedig mogelijk de
kerkenraden hiervan op de hoogte.
Het op de hoogte stellen kan
telefonisch of per mail.
18. De kerkenraden stellen zo
spoedig mogelijk na het besluit van
het bmcv de plaatselijke regeling vast
en sturen deze ter kennisneming
naar het bmcv.
19. Het bmcv of een gemachtigde
namens het bmcv tekent de
notariële akte.
Bijlagen bij de akte:
- kopie van het
samenvoegingsbesluit + de
overgangsregeling
- bijbehorende lijst van bezittingen
(t.b.v. wijziging tenaamstelling in
kadaster)
- kopie van de plaatselijke regeling
- kopie van de aankondiging
samenvoeging in regionaal
dagblad
- kopie van de verklaring classicale
vergadering n.a.v. publicatie
- kopie van de principebesluiten
van de kerkenraden om
samenvoeging aan te vragen
(afzonderlijk)
- verklaring inspecteur
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die reactie moeten:
de scriba van het
huidige BM of het
nieuwe. Die moet
dan wel goed
geïnformeerd
worden of het
nieuwe BM moet het
delegeren.

Week 23

BM

Week 23

Beide KR voor zich

Week 24

BM

Z.s.m.

KR Scherpenisse

Liefst voor de
zomer

Notaris
En (gemachtigde
namens) BM
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gegeven worden.
Deze publicatie moet
het liefst in een
advertentie met die
van de HG Sint
Maartensdijk en de
HG Rehoboth omdat
dergelijke
advertenties zeer
prijzig zijn (ruim
€800,- enkele jaren
terug)
(gemachtigde
namens) nieuwe BM
classis Delta

Het contact met de
notaris is reeds
gelegd. Via het
Dienstencentrum van
de Protestantse Kerk
zijn kant-en-klare
aktes voor
samenvoeging op te
vragen.

belastingdienst (vrijstelling
overdrachtsbelasting
registergoederen – deze
verklaring kan ook door de
notaris worden aangevraagd)
- eventuele volmachten
20. De dag na het tekenen van de
akte is de samenvoeging een feit.
21. Nadat de notariële akte is
gepasseerd zendt de (algemene)
kerkenraad van de nieuwe gemeente
aan het synodesecretariaat:
- een kopie van het
samenvoegingsbesluit;
- een kopie van de notariële akte.
aan de LRP:
- een kopie van het
samenvoegingsbesluit;
- een kopie van de notariële akte;
- een door het BMCV gewaarmerkt
postcodeoverzicht van het
grondgebied van de nieuwe
gemeente;
- stratenlijsten waarop wordt
aangegeven welke eventuele
grenswijzigingen zijn overeenkomen;
Na ontvangst van deze documenten
neemt een gemeenteadviseur van
LRP contact op met de gemeente om
de procedure ten behoeve van de
inrichting van de nieuwe gemeente
in de landelijke ledenregistratie (LRP)
door te nemen en afspraken te
maken over eventueel af te nemen
diensten.
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Liefst voor de
zomer
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KR Scherpenisse

