Solidariteitskas:
doe er een beroep op!
Tekst Nico Belo, voorzitter Commissie Steunverlening Beeld Beeldbank Protestantse Kerk
De meeste gemeenten in de Protestantse Kerk zijn prima in staat om zich financieel te redden. Soms is echter
hulp nodig om een noodzakelijke voorziening te realiseren. Een bijdrage uit de Solidariteitskas, in de vorm
van een subsidie, kan dan uitkomst bieden.
Sommige gemeenten lopen tegen
grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt
het niet, wel aan bijvoorbeeld menskracht of geld. Voor deze gemeenten
is de Solidariteitskas. Gemeenten met
een doordacht en financieel onderbouwd plan kunnen een beroep doen
op ondersteuning vanuit deze kas.
Gemeenten uit het hele land dragen
bij aan dit fonds met een bedrag van
5 euro per belijdend gemeentelid
per jaar. Een deel van het geld wordt
besteed aan vormen van pastoraat,
zoals dovenpastoraat en koopvaardijpastoraat. Het grootste deel gaat
op aan steun voor gemeenten.

Verantwoord solidair
Het geld in de Solidariteitskas moet
zo verantwoord mogelijk besteed
worden. Daarom beoordeelt een
commissie, bestaande uit gemeenteleden vanuit de breedte van de
Protestantse Kerk, op zorgvuldige
wijze de aanvragen om steun (subsidie). Om dit zo goed mogelijk te
doen wordt een formulier met vragen ter voorbereiding van de aanvraag om subsidie toegestuurd. Voor
de commissieleden moet duidelijk
worden of een gemeente terecht
een beroep doet op de Solidariteitskas. De vragen op het formulier

gaan onder meer over de visie en het
beleid van de gemeente (wat wil de
gemeente met het oog op de toekomst?) en over de financiële situatie
van de gemeente (waarom zou een
gemeente hun plannen of activiteiten niet zelf kunnen betalen?). Door
het Bureau Steunverlening worden
de aanvragen zo inzichtelijk mogelijk
voorgelegd aan de Commissie Steunverlening. Op grond daarvan komt
de Commissie, die vijf keer per jaar
vergadert, tot een besluit.

Het gaat om mensen!
Waarvoor kan subsidie aangevraagd
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worden? De Commissie Steunverlening volgt hierin graag het beleid
van de synode. Voorkeur heeft het
werk dat ten goede komt aan mensen in de gemeente. Het gaat meer
om mensen dan om stenen. Het gaat
meer om gemeenteopbouw dan om
gebouwen. Maar laten we nuchter
zijn: je kunt als gemeente ineens
omhoog zitten. Er is een vervelende
lekkage, het orgel kreunt, steunt en
bezwijkt bijna, de kerk moet nodig
gerestaureerd worden. Die investeringen kunnen het beschikbare
budget fors te boven gaan. Investeren zou betekenen dat de gemeente veel te weinig geld in kas houdt
om het lopende gemeentewerk te
financieren. Zo’n situatie kan voorgelegd worden aan de Commissie
Steunverlening. In de vergadering
van deze commissie wordt wel de
vraag gesteld: hoe noodzakelijk is dit
gebouw voor het functioneren van
de gemeente? Of: als de gemeente
niet meer kan beschikken over dit
orgel – houdt de gemeente dan op
te bestaan? Deze vragen beantwoorden is lastig. De antwoorden beoordelen is nog ingewikkelder. Er wordt
ook gekeken of de gemeente echt
steunwaardig is en het dus echt niet
zelf kan financieren.

Wat nog meer?
Wat steunt de Commissie Steunverlening nog meer? Met het geld uit
de Solidariteitskas stimuleren we bij
voorkeur aanvragen die de vitaliteit
van een gemeente bevorderen, of
projecten die een gemeente helpen
bij het zoeken naar een relevante
verbinding tussen gemeente en
samenleving.
Ook over samenwerking tussen
gemeenten is de commissie enthousiast, en dan met name de samenwerking vanuit een zoektocht waar
gemeenten elkaar in een regio kunnen versterken. Dat proces is niet
eenvoudig. Het is aftasten en zoeken,
met behoud van de eigen gemeenteidentiteit. In de praktijk blijkt dat
gemeenten bij zulke processen professionele begeleiding nodig hebben.
Daar heeft de Commissie Steunverlening geld voor over. Ze ziet ook graag
projecten tegemoet die op een innovatieve manier mensen rond de kern
van gemeentezijn verbinden. In de
projectbeschrijving wordt dan helder
aangetoond waarin het vernieuwende zit en waarin dit project zich onder2
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scheidt van het bestaande gemeentewerk. Daarnaast draagt ze graag bij
aan revitaliseringsprocessen. Daarbij
is hulp nodig van een professional die,
samen met de kerkenraad, leiding
geeft aan een bezinningsproces om
weer perspectief voor de gemeente
te krijgen. Iemand die goede vragen
kan stellen om te komen tot een ‘revitaliseringsplan’. Voor die begeleiding
kan een beroep gedaan worden op de
Solidariteitskas.

Aanvraag en toetsing
Soms horen we dat er in gemeenten
gezucht wordt over het invullen van
de vragenlijst ter voorbereiding van
de aanvraag tot steun. We hebben
hier begrip voor. In navolging van
Kerk 2025: Waar een Woord is, is een
weg, willen we zoeken hoe we onze
verantwoordingsmethodiek kunnen
vereenvoudigen. We blijven er wel
scherp op hoe we kunnen verantwoorden dat we een aanvraag uit
gemeente X honoreren en een aanvraag uit gemeente Y afwijzen. De
toetsing zal niet oppervlakkig worden, wel ‘to the point’. We willen ons
ook op een transparante wijze verantwoorden tegenover de synode.
Een aanvraag doen kost even tijd.
Een goed onderbouwde aanvraag
maakt het voor de Commissie
Steunverlening gemakkelijker om
te komen tot honorering. Mensen
gaan voor stenen! Een subsidie is niet
bedoeld voor financiële verrijking
van een gemeente of voor een potje
achter de hand. Een bijdrage bedoelt
een verdieping in en verrijking van
het werk in het kader van gemeenteopbouw. We zien uw aanvraag graag
tegemoet!
Meer informatie over het indienen
van de aanvraag vindt u op www.
protestantsekerk.nl/subsidie

