Toelichting van de penningmeester
Hierbij geef ik u naast de financiële cijfers over 2018 (balans en resultatenrekening) van de
Confessionele Vereniging enkele kanttekeningen bij dit jaarverslag.
Het jaar 2018 is administratief gezien een redelijk rustig jaar geweest waar alles zo zijn plek heeft
gekregen. Er waren geen grote veranderingen ten opzichte van vorige jaren. De integratie van de
verschillende deeladministraties is voltooid. Onze financiële positie is nu als gezond te omschrijven.
Leden
Het ledenaantal loopt helaas nog steeds terug al komen er gelukkig weer nieuwe leden bij. Eind 2018
zijn er 1313 leden. Per saldo betekent dit een teruggang van zo'n 100 leden.
Studiefonds
Er heeft dit jaar een aantal studenten een aanvraag tot ondersteuning ingediend waarvan uiteindelijk 23
studenten deze ook hebben ontvangen.
Steunfonds predikantsplaatsen
Eén gemeente heeft in 2016 een beroep gedaan op dit fonds en dat is gehonoreerd voor 5 jaar tot en
met 2020.
Leerstoelenfonds
Uit het leerstoelenfonds wordt de leerstoel van prof. dr. E. van 't Slot gefinancierd. In 2018 werd een
bedrag van € 24.165,00 aan giften ontvangen. Het is verheugend om hierin de betrokkenheid van de
gevers tot uitdrukking gebracht te zien. Helemaal geldt dit voor de gulle gever die gedurende 5 jaar het
bedrag aan salariskosten tot en met 2021 doneert.
Stemmen uit de Schrift
De prekenserie ‘Stemmen uit de Schrift’ kan zich financieel nog in stand houden. Per jaar zal
geëvalueerd moeten worden in hoeverre de uitgave van deze serie nog verantwoord zijn.
Schrift en Belijden
Stichting Schrift & Belijden heeft weer een boekje uitgegeven in de serie ‘Geloven op Goede Gronden’.
Deze nieuwe uitgave bevat 12 Artikelen over Israël. Hier was een bedrag mee gemoeid van € 1.618,62,
waarvan tot nu toe een bedrag van € 1226.23 is ontvangen uit de verkoop van het boekje. De verkoop
heeft derhalve nog geen winst opgeleverd.
Tenslotte
Zo mogen we in vertrouwen weer verder gaan met ons werk in het jaar 2019. We hopen en bidden dat
we de zegen en gezondheid mogen ontvangen om het goede werk van de CV voort te zetten. Ik dank u
voor het gestelde vertrouwen het afgelopen jaar.
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