
Pagina 1 van 2 
 

Vrijburg 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten in Amsterdam 
Tussenrapportage van de Commissie herziening bestuurlijke documenten 
Jan Sevenster, Matthijs de Jongh en Jan Sietse Stilma (10 maart 2023) 
  

SAMENVATTING voor de extra LEDENVERGADERING 23 maart 2023 

Inleiding. 
In Vrijburg kennen we een hele set aan statuten en reglementen. We hebben: 

- De statuten van Stichting Vrijzinnig Centrum Vrijburg (Stichting Vrijburg); 
- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de remonstrantse gemeente Amsterdam (RGA) en 

de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten te Amsterdam (VVP); 
- De statuten van de VVP 
- Het reglement van de RGA 
- Het reglement van de Remonstrantse Diaconie Amsterdam (RDA). 

Alle documenten zijn verouderd. We leven de regels niet meer na, de samenwerking in Vrijburg is 
anders gelopen dan we in 1999 hadden voorzien, de regels zijn opgesteld voor een heel ander type 
gemeente. Doordat de bestuurlijke documenten niet meer bij de tijd zijn, kunnen onduidelijkheden 
ontstaan in de verdeling van taken binnen Vrijburg. Bovendien is de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen aangepast waardoor voor stichtingen en verenigingen andere regels zijn gaan 
gelden. Alle reden om de verschillende documenten nog eens tegen het licht te houden en bij de tijd 
te brengen. De herziening biedt Vrijburg tegelijk de mogelijkheid om zich te bezinnen waar wij staan 
en waar wij naar toe willen gaan en om onze andere bestuurlijke documenten daarop aan te passen. 
Sommige documenten kunnen we zelf wijzigen (samenwerkingsovereenkomst; reglement van 
RGA/diaconie); voor andere documenten moeten we naar de notaris om die te wijzigen (Stichting 
Vrijburg; VVP). 
Alle documenten en de volledige tussenrapportage staan op de website www.vrijburg.nl/bestuur/ 
 
Statuten van de Stichting Vrijburg.  
Aanbevolen wordt om de statuten te moderniseren. Voorgestelde wijzigingen zijn: 

1. De naam ‘Stichting Vrijzinnig Centrum Vrijburg’ wordt gewijzigd in ‘Stichting Vrijburg.’ 
2. De algemene humanistische doelstelling wordt vervangen door:  

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor 
ieders persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, 
gespreksgroepen en overige activiteiten. 

3. Vrijburg is de vlag waaronder we naar buiten treden. Veel nieuwe toetreders voelen zich meer 
verbonden met Vrijburg als gemeente dan met de RGA/VVP. Zij willen zich wel verbinden aan 
de gemeente worden, maar willen niet altijd een keuze maken voor RGA/VVP. Om deze 
groeiende groep een plaats te bieden kunnen zij ervoor kiezen ‘vriend van Vrijburg’ te worden. 
Daarmee worden zij meer dan alleen donateur: 

a. Vrienden van Vrijburg hebben recht op pastorale en diaconale zorg en toerusting; 
b. Vrijburg krijgt een ‘vriendenvergadering’. Daarin zijn welkom: de vrienden van 

Vrijburg en de leden/vrienden van de RGA/VVP. Iedereen kan stemmen. De 
vriendenvergadering krijgt adviesrecht op alle mogelijke onderwerpen. Zo kan 
iedereen in het samenwerkingsverband zijn zegje doen. Wel is het zo dat Vrijburg als 
stichting van de wet geen leden mag hebben. Een ‘echte’ ledenvergadering zoals die 
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bestaat bij een vereniging, is niet mogelijk bij een stichting. Een vriendenvergadering 
met vergaande adviesrechten kan wel. In de praktijk zal het Vrijburg-bestuur het 
advies van de vriendenvergadering meestal volgen, al is het daartoe niet verplicht. 

c. Het Vrijburg-bestuur gaat bestaan uit de leden van de kerkenraad van de RGA en het 
VVP-bestuur. Deze bestuursleden worden gekozen door de ledenvergaderingen van 
de RGA/VVP. Daarnaast kunnen ook een beperkt aantal vrienden van Vrijburg 
bestuurder worden. Zij worden benoemd/ontslagen door het Vrijburg-bestuur na 
advies van de vriendenvergadering.  

4. De maximumtermijn van de RGA/VVP-bestuurders van tweemaal vier jaar wordt 
gehandhaafd conform de Kerkorde van Remonstranten en PKN. Indirect is daarmee ook hun 
bestuurstermijn als bestuurder van Vrijburg beperkt. Een maximumtermijn moet worden 
opgenomen voor de vrienden van Vrijburg die bestuurder worden. 

5. Verder diverse kleine wijzigingen:  
a. De Stichting benoemt een vertrouwenspersoon en wijst een protocol aan dat moet 

worden gevolgd meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 
b. Laten vervallen van artikel 2.3 (niet in dienst nemen van personeel). 
c. Enkele kleine aanpassingen in verband met de wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen. 
 
Samenwerkingsovereenkomst tussen RGA/VVP.  
De commissie beveelt aan de (financiële) afspraken tussen RGA/VVP/Stichting Vrijburg die zich in de 
loop van de jaren hebben gevormd, opnieuw vast te leggen. Na gesprekken met de penningmeesters 
en administrateur is inmiddels een eerste herziening opgesteld in de vorm van een reglement bij de 
Stichting Vrijburg (aparte bijlage dd. 14-02-2023).  
 
Overige documenten 
De commissie beveelt aan om statuten van de VVP op kleine onderdelen aan te passen, vooral om 
de samenwerking in Vrijburg met de RGA een plaats te geven en gezamenlijke ledenvergaderingen te 
faciliteren. 
 Het Reglement van de RGA is verouderd en kan worden vereenvoudigd. Aanpassing 
behoeven onder meer de positie van de predikanten (landelijk dienstverband), de samenwerking 
met de VVP in Vrijburg (volgens het reglement gaan in beginsel Remonstrantse dominees voor), de 
beroepingsprocedure is te zwaar, het reglement gaat uit van een moderamen etc. De commissie 
beveelt aan om gezamenlijke ledenvergaderingen een plek in het reglement te geven. 
Actie: later in 2023. 
 Het reglement van de RDA wijkt op belangrijke onderdelen af van de remonstrantse 
kerkorde. De kerkorde gaat uit van een diaconale commissie onder toezicht van de kerkenraad. De 
RDA is nu een aparte rechtspersoon en koestert haar zelfstandigheid. De commissie beveelt aan dat 
de kerkenraad RGA zich zelfstandig beraadt over de toekomstige positie van de diaconie en dat de 
kerkenraad daarover in gesprek gaat met de diaconie. De commissie stelt voor dat de RDA een 
zelfstandige rechtspersoon blijft waarbij het Vrijburg-bestuur een toezichthoudende rol krijgt. 
Overeenkomstig de kerkorde is dat toezicht onder andere gericht op meer samenhang tussen 
diaconale en overige kerkelijke activiteiten. Het diaconiebestuur werkt intussen zelfstandig, onder 
begeleiding van een notaris, aan een eigen herzieningsvoorstel van het reglement en heeft daarom 
nog niet willen reageren op de tussenrapportage van deze commissie. Niet ter discussie staat dat 
diaconiegelden uitsluitend aan diaconale doelen ten goede zullen komen. De besteding van het 
Bechtfonds kan verruimd worden maar hiervoor is geen wijziging van het reglement nodig. 
Actie: bestuur Vrijburg/Remonstranten. 
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