Aan:

Leden kerken

Van:

Bestuur Vereniging VSE

Onderwerp: Help VSE aan extra vermogensvorming; overeenkomst met rendement!
Datum:

November 2019

Samen met alle andere kerken binnen ons GKv kerkverband draagt u bij aan de
emeritaatsvoorziening van predikanten. Deze bijdrage betaalt u jaarlijks middels
een quotum per kerklid. Per 1 januari 2020 is dit € 58,-.
Vanaf 2015 zijn wij met u in gesprek om de voorziening toekomstbestendig te maken;
een overgang van het oude omslagsysteem naar volledige kapitaaldekking. Om dit
te bereiken kozen wij gezamenlijk voor een herstelplan. Op de laatste Algemene
Vergadering (19 juni 2019) evalueerde wij daarvan de eerste 5 jaren en namen wij
beslissingen voor de komende 5 jaren. U leest hierover in het rapport dat tijdens de
regioavonden besproken is [klik hier] en hetgeen op de Algemene Vergadering aan
de orde kwam [klik hier].
Naast de besluiten die genomen zijn over de quotumverhoging en de verkorting van
de inhaalperiode, vroeg u op 19 juni jl. ook naar mogelijkheden om extra geld bij VSE
in te leggen. In dit schrijven willen wij dit verzoek concretiseren.
Wij bieden u de mogelijkheid een leningsovereenkomst met rendement aan te
gaan.
Hoe werkt het?
• U bepaalt welk bedrag u als kerk aan VSE wilt lenen (ter informatie: het tekort
per eind 2018 bedroeg € 383 per kerklid).
• VSE stelt hiermee een overeenkomst op (zie bijlage).
• U stort het geld binnen 30 dagen na gezamenlijke ondertekening.
• VSE lost jaarlijks af door verrekening met uw quotumnota.
• VSE verschaft u een rente op de nog openstaande schuld.
Wat zijn de voordelen?
1. Uw jaarlasten voor VSE nemen per direct af. De verlaagde quotumdruk heeft
een positief effect op uw jaarlijkse exploitatie.
2. U maakt een rendement op uw vermogen van 0,6% (peiljaar 2019).
3. VSE kan de ontvangen gelden direct inzetten voor de benodigde
kapitaalgroei.
Waarom deze vorm?
Het uit te lenen bedrag kan per kerk flexibel worden bepaald. Daarbij sluit dit
systeem aan bij het toekomstige verloop in leden. Als VSE namelijk de inhaalslag
uit het verleden als een “schuld per kerk” zou vaststellen dan kan dit problemen
opleveren met toekomstige mutaties van ledentallen van de betreffende kerk.
Het vaststellen van de schuldpositie blijft een momentopname. De gekozen

constructie houdt daar rekening mee. Het af te lossen bedrag wordt namelijk
verrekend met de quotumnota die jaarlijks wordt bepaald op basis van de
actuele ledenstand. Daarmee blijven kerken op basis van solidariteit hetzelfde
aan VSE bijdragen.
Interesse?
In de bijlage treft u de details in de vorm van een overeenkomst. Mocht u op deze
wijze willen bijdragen dan kunt u contact opnemen via het mailadres
info@verenigingvse.nl.

Bijlage
LENINGSOVEREENKOMST
Partijen:
1.

en
2.

Vereniging VSE (hierna te noemen VSE), gevestigd te Zwolle en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40481492, ten dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee van haar bestuurders ……
(voorzitter) en ….. (penningmeester);
De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te ……, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer……., ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door haar preses ….. en scriba …….., hierna te noemen ‘GKV….’;

Overwegende dat:
• VSE een Vereniging van Kerken is met als doel te voorzien in het inkomen van
haar actieve en geëmeriteerde predikanten en nagelaten betrekkingen;
• VSE middels een jaarlijks quotum aan de kerken in haar inkomsten voorziet;
• VSE werkt aan een traject waarbij in 15 jaar (vanaf 2020) het
dekkingspercentage van 100% dient te worden bereikt;
• Het jaarlijks door de leden/kerken verschuldigde quotum deels dient ter
dekking van het in 15 jaar verhogen van het dekkingspercentage;
• Dat GKV ….. beschikt over liquide middelen welke bedoeld zijn om te voorzien
in het aandeel van GKV…. In het nog niet bereikte dekkingspercentage van
100%.
• Dat GKV …. bereid is deze liquide middelen reeds op dit moment aan VSE
beschikbaar te stellen ten titel van lening;
• Dat VSE bereid is deze vooruitbetaling ten titel van lening te aanvaarden;
• Dat VSE bereid is deze vooruitbetaling gedurende het beoogde traject van 15
jaar in stappen te verrekenen met het jaarlijks door GKV…. verschuldigde
quotum;
• Dat partijen in deze leningsovereenkomst de voorwaarden wensen vast te
leggen;
Komen overeen als volgt:
1. GKV …. verstrekt per …datum.. een lening aan VSE voor een bedrag groot
EUR ……..
2. Op de lening wordt door VSE een rente vergoed gelijk aan 15% van het
rendement waarmee VSE in haar meerjarenbeleid mee rekent (elke 5 jaar
opnieuw vast te stellen, thans bedragende 4%), zijnde 0,6%. Het rentebedrag
wordt jaarlijks berekend per 1 juli van dat jaar over het gemiddelde saldo
gedurende dat jaar van de lening. Het rentebedrag wordt door VSE voldaan
door middel van verrekening met het over dat jaar door de GKV….
verschuldigde quotum aan VSE.

3. De lening wordt afgelost middels een verrekening met de jaarlijkse
quotumfactuur welke VSE aan GKV…. uitreikt. De aflossing (middels
verrekening) worden in de volgende termijnen voldaan:
a. 2020 t/m 2024: 1/20e deel van de hoofdsom per jaar;
b. 2025 t/m 2029: 1/15e deel van de hoofdsom per jaar;
c. 2030 t/m 2034: 1/12e deel van de hoofdsom per jaar.
4. Partijen komen overeen dat het onder 3 genoemde aflossingsschema zal
worden aangepast mocht er sprake zijn van een gewijzigd beleid van VSE
met betrekking tot het moment waarop het 100% dekkingspercentage bereikt
zal zijn. Hierbij zal steeds aansluiting worden gehouden tussen het aantal
resterende jaren om de doelstelling te bereiken en de resterende looptijd van
de lening.
5. Mocht GKV…. willen uittreden als lid van de VSE voordat de verstrekte lening
aan VSE volledig is afgelost, dan zal het resterende bedrag van de lening
worden verrekend met de bij uittreding verschuldigde afkoopsom volgens de
bepalingen van het ‘reglement betreffende de verkrijging en de beëindiging
van het lidmaatschap’.
6. De hoofdsom of het restant daarvan is onmiddellijk opeisbaar in geval VSE in
surseance van betaling geraakt of faillissement aanvraagt.
Aldus overeengekomen op …….. en ondertekend te …..

Namens VSE:

Namens GKV ……

Voorzitter

Preses

Penningmeester

Scriba

