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Geachte colleges en kerkenraden, 
 
In vervolg op de communicatie inzake FRIS zenden wij u hierbij de richtlijn begroting en 
jaarverslaggeving 2018 toe. Deze richtlijn is 30 oktober door het Generale College Behandeling 
Beheerszaken (GCBB ) vastgesteld. De richtlijn en de daarbij voorgeschreven modellen, moeten 
verplicht worden toegepast voor de jaarrekening 2019 en de begroting 2020. Tevens regelt deze 
richtlijn dat FRIS met ingang van dezelfde boekjaren verplicht is gesteld. U kunt echter deze 
richtlijn desgewenst al vrijwillig toepassen voor de begroting 2019 en de jaarrekening 2018. Wij 
raden u dat ten zeerste aan.  

Hoewel de richtlijn pas met ingang van het komende boekjaar verplicht is, wordt deze nu al 
toegezonden om u in staat te stellen, zo nodig uw administratie 2019, daar op in te richten. 

Indien u formeel wilt reageren op deze richtlijn, kunt u zich richten tot het GCBB. 
(GCBB@protestantsekerk.nl) 

Teneinde het toepassen van de richtlijn voor u zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we de 
volgende ondersteuning georganiseerd. 

a. Er komt binnenkort een handleiding toepassen van de richtlijn, die met  
                          voorbeelden zal uitleggen hoe u bepaalde posten op de juiste wijze kunt  
                          waarderen en verwerken. 

b. Indien u gebruik maakt van FRIS zitten er bij verschillende rekeningen toelichtingen  
c. Voor vragen is er een ondersteuningsorganisatie ingericht. Er is uitgebreide informatie,  

                          waaronder een handleiding en instructievideo's, beschikbaar op  
                          https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/fris. Daar vindt u ook  
                          contactinformatie, waaronder een formulier voor het stellen van inhoudelijke vragen. 
               d.        In de ondersteuningsorganisatie zijn inmiddels genoeg vrijwilligers die u snel via de 
                          mail, of desgewenst telefonisch antwoord kunnen geven. 
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               e.        Tenslotte is er voorzien in een procedure die naar aanleiding van de meest gestelde 
              vragen de in punt a genoemde handleiding  zal worden aangevuld. 

Wij wensen u veel succes bij het toepassen van deze richtlijn. 

Hoogachtend,  
Namens het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken 
 

 
 

De voorzitter, Dhr. W. Oosterom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1 model begroting 
Bijlage 2 model jaarverslaggeving 
Bijlage 3 Verantwoordingsverklaring kerkenraad 
Bijlage 4 Verklaring en controleverslag twee onafhankelijke financieel deskundigen. 
Bijlage5 Richtlijn jaarverslaggeving PKN 
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