
FONDS NALATENSCHAPPEN 

In de afgelopen twee jaar mocht onze gemeente tot vier keer toe delen in de nalatenschap van overleden 
gemeenteleden. Wij hebben u / jou hierover telkens geïnformeerd en aangegeven dat wij u / jou op de hoogte 
zouden stellen hoe het verkregen totaalbedrag van circa EUR 1.800.000 zal worden aangewend. Dit 
vanzelfsprekend met inachtneming van de wensen van de betreffende erflaters. 

Nu kan het volgende worden meegedeeld. 

Besloten is een (intern) fonds nalatenschappen te creëren waarin de niet nadrukkelijk voor een bepaald doel 
bestemde gelden worden ondergebracht. 

De in dit fonds ondergebrachte gelden worden duurzaam ingezet ter ondersteuning van (aanvullend) 
gemeentewerk en pastoraat. 

Het fonds krijgt een loopUjd van derUg jaar. Dat wil zeggen dat het fonds in principe wordt beëindigd per 31 
december 2052, tenzij op een eerder UjdsUp tot verlenging van de loopUjd wordt besloten. Verlenging is een 
reëel scenario, wanneer voor eind 2052 nieuwe nalatenschappen worden ontvangen. 

De gelden in het fonds kunnen tegen een marginale (rente)vergoeding gebruikt worden ter financiering van 
andere kerkelijke (investerings)acUviteiten. 

De rente-inkomsten worden toegevoegd aan het fonds. 

Voorgesteld wordt het rentepercentage van uitgeleend geld en het indexeringspercentage eens per vijf jaar te 
herijken. Of wanneer hier aanleiding voor is op een eerder moment. Het jaarlijks beschikbare budget voor 
(aanvullend) gemeentewerk en pastoraat wordt hier dan vanzelfsprekend op afgestemd. 

De wijkkerkenraden van onze gemeente kunnen bij de jaarlijkse begroUngsronde voor (aanvullend) 
gemeentewerk en pastoraat een vanuit hun beleidsplannen onderbouwd verzoek indienen om aanspraak te 
maken op een bijdrage uit het fonds. 

Het beheer van het fonds nalatenschappen valt onder de reguliere verantwoordelijkheid van het College van 
Kerkrentmeesters. Bij een eventuele discussie over wat precies onder (aanvullend) gemeentewerk en pastoraat 
moet worden verstaan, kan de Algemene Kerkenraad worden geconsulteerd. 

Het fonds krijgt bij aanvang een omvang van ongeveer EUR 1.450.000. Dit, omdat één van de erflaters heea 
bepaald dat EUR 350.000 dient te worden aangewend voor de toekomsUge renovaUe van Eben-Haëzer. 

Het jaarlijkse bedrag dat kan worden aangewend voor (aanvullend) gemeentewerk en pastoraat bedraagt circa 
EUR 42.000. Dit bedrag kan als gevolg van renteontwikkelingen gedurende de loopUjd van het fonds wijzigen. 

Wordt dit jaarlijkse bedrag van circa EUR 42.000 niet of niet geheel aangewend dan komt dit bedrag ten goede 
van de reguliere dekking van kosten voor gemeentewerk en pastoraat. 

Ten aanzien van het vorenstaande moet nog een voorbehoud worden gemaakt, omdat de interne uitzebng van 
het fondsvermogen nog onderwerp van onderzoek is. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn dan zal het 
fondsvermogen in lijn met het bestaande treasurybeleid van onze gemeente worden aangewend. 

Wanneer dit bericht niet duidelijk is en / of vragen bij u of jou oproept, schroom dan niet contact op te nemen 
met Leslie Pots, de penningmeester van ons college. 

Met vriendelijke groet, 
Het College van Kerkrentmeesters
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