Vacaturetekst:
Gezocht: leden voor het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland
(CCBB)
Heb jij een al dan niet professionele, ervaring op het gebied van (financieel) beheer van organisaties?
Word je enthousiast van (complexe) financiële en/of bestuurlijke vraagstukken? Wil je jouw talenten
graag inzetten binnen de Protestantse Kerk in de classis Noord-Holland? Dan kom je als geroepen!
Het werk van het CCBB is ontzettend boeiend en veelzijdig. Soms is het moeilijk en uitdagend. Centraal
staat de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden bij plaatselijke gemeenten en diaconieën.
Het CCBB is er naast hun kerkordelijke taak van toezicht ook om mee te kijken, mee te denken en soms
mee te werken aan de blijvend goede zorg voor de ‘materiële zaken’ van ruim 100 gemeenten en
diaconieën in onze classis. Het is een mooie uitdaging in deze tijd van vaak krimpende middelen en
beschikbaarheid van mensen.
Wat verwachten wij van jou?

Het meest van belang is ervaring met bestuurlijke taken (met name op diaconaal- en/of
kerkrentmeesterlijk gebied) en betrokkenheid bij onze Protestantse Kerk in Nederland via lidmaatschap
bij een van de gemeenten uit de classis Noord-Holland. In verband met de complexiteit van de vragen
uit de gemeenten zijn er ook een aantal andere zaken die van belang zijn voor een lid van het CCBB:
● Je beschikt over een kerkrentmeesterlijke of diaconale achtergrond of je hebt anderszins kennis
en ervaring in het kerkenwerk.
● Bij voorkeur is met door studie en/of ervaring expertise opgedaan in één of meerdere van de
volgende expertises: · jurist; · notaris; · accountant; · fiscalist; · bouwkundige · financieel specialist; ·
specialist op het gebied van bestuur, management, organisatie en beleid.
● Je beschikt over inlevingsvermogen, bent communicatief vaardig en in staat met
conflictsituaties om te gaan.
● Je bent onafhankelijk (zonder zakelijk belang) en tegelijkertijd ook teamspeler. ● Je bent bereid
en in staat de vergaderingen bij te wonen en je daarop voor te bereiden. ● Een gemiddelde
beschikbaarheid van 1 dagdeel of avond per week (onderdeel daarvan is 1x per 2 maanden een
CCBB-vergadering).
● Een benoeming geldt initieel voor een periode van vier jaar.
Wat mag jij van ons verwachten?

Je komt te werken in een team van enthousiaste vrijwilligers die de ervaring en expertise hebben met
het beoordelen van begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten en diaconieën in het werkgebied
Noord-Holland. Indien nodig gaat men daarover in overleg met de betreffende gemeente of diaconie.
Ook zijn er specialisten in het team die op specifieke onderdelen collega’s ondersteunen en/of advies
uitbrengen. Dit werk wordt vanuit huis gedaan, maar overleg is natuurlijk mogelijk. Ook is er vanuit het
dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland ondersteuning beschikbaar.
De variatie in het werk maakt dat het tot een uitdagende rol waarin veel mogelijk is. Je krijgt de kans
om echt bij te dragen in belangrijke, complexe financiële en/of bestuurlijke vraagstukken.
In overleg worden gemaakte kosten voor vergaderingen vergoed.

Wat is het CCBB verder?

Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (het CCBB) heeft volgens de kerkorde
van de Protestantse Kerk in Nederland het toezien op de zorg voor de vermogensrechtelijke
aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de classes binnen zijn rechtsgebied als
verantwoordelijkheid.
Het CCBB bemiddelt wanneer een kerkenraad/college van kerkrentmeesters/college van diakenen
geen overeenstemming kunnen bereiken over de vaststelling van de begroting of jaarrekening.
Het CCBB doet een uitspraak wanneer een kerkenraad, een college van kerkrentmeesters of een
college van diakenen bezwaar inbrengt tegen een besluit van een van de beide andere lichamen met
betrekking tot de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente of van de diaconie.
Het CCBB brengt periodiek verslag van zijn werkzaamheden uit aan de classicale vergadering en het
rechtsgebied van het CCBB is het gebied van de classicale vergadering.
Interesse?
Mocht je overwegen om deel te worden van het CCBB-Noord-Holland en/of meer informatie willen,
neem dan contact met ons op. Roel Korstjens (voorzitter van het CCBB-Noord-Holland) vertelt je er
graag meer over en is bereikbaar per mail r.korstjens@protestantsekerk.nl of per telefoon: 06 21 98 90
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Wij horen graag van je!

