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Reglement stichting Financieringsfonds HHK  
Geld van de kerk, geld voor de kerk 

 
 
Doelstelling 

1. De stichting Financieringsfonds van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), hierna te noemen 
“SFH”, heeft ten doel om: gelden die voor langere tijd beschikbaar zijn uit Hersteld 
Hervormde gemeenten aan te trekken, om deze gelden vervolgens door middel van een 
geldlening te  verstrekken aan Hersteld Hervormde gemeenten ten behoeve van de 
(her)financiering van de (ver)bouw of aankoop van kerkelijke gebouwen . 

2. Bij voorkeur kunnen door gemeenten die anders niet of onvoldoende in staat zouden zijn de 
aankoop of (ver)bouw van kerkelijke gebouwen uit eigen middelen te financieren, dan wel 
door middel van bankfinanciering, gelden worden aangetrokken vanuit de Hersteld 
Hervormde gemeenten en haar instellingen en van de Hersteld Hervormde Kerk en haar 
instellingen.  

3. SFH kent geen winstdoelstelling. Eventuele revenuen komen geheel ten goede aan de 
Hersteld Hervormde Kerk. Kosten worden volledig uit de inkomsten (rentemarge) voldaan. 
De HHK staat garant wanneer de beheer- en administratiekosten de baten overschrijden.  

 
Beheer en administratie 

4. SFH is een stichting en maakt onderdeel uit van de Hersteld Hervormde Kerk. 
5. Op SFH is de geldende kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing en voor het 

overige het Nederlands recht. 
6. Conform het bepaalde in ordinantie 16 VII ‘De generale financiën’ is toezicht op SFH een taak 

van de commissie toezicht en financiën (CTF). CTF adviseert het breed moderamen van 
generale synode t.a.v. de te benoemen bestuurders en ziet er op toe dat er binnen het 
bestuur voldoende kennis is op bouwkundig-, financieel- en juridisch gebied. Het bestuur van 
de stichting legt verantwoording af aan CTF. 

7. De administratieve uitvoering wordt verzorgd door het kerkelijk bureau van de HHK. 
8. Het in opdracht van de gemeenten en beheren en administreren van de toevertrouwde 

gelden wordt verzorgd door het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk. 
9. De directeur van het kerkelijk bureau is bevoegd de correspondentie SFH af te handelen en 

te ondertekenen. 
10. Voor betalingen en overboekingen van gelden van de stichting is een dubbele autorisatie 

verplicht. 
11. De stichting maakt uitsluitend gebruik van betaal- en spaarrekeningen van Nederlandse 

banken met tenminste een Rating A. 
12. Het onderpand moet behoorlijk worden onderhouden en de verbonden opstallen moeten bij 

een solide maatschappij tegen herbouwwaarde worden verzekerd en verzekerd gehouden 
tegen alle schaden ten gevolge van brand, blikseminslag en ontploffing en voorts tegen 
zodanige andere schade als SFH zal wensen; op diens verlangen moeten de polissen en 
premiekwitanties aan hem worden ter hand gesteld. Bij schade moet SFH zo spoedig 
mogelijk in kennis worden gesteld. De regeling van de schadevergoeding vereist de 
voorafgaande goedkeuring van SFH. 
 

Inleg, opname en rentevergoeding 
13. De rentevergoeding: Er geldt een basisrente en een toeslagrente. De basisrente is gelijk aan 

de gemiddelde vergoeding die SFH ontvangt over haar spaargelden en wordt vooraf per 
driemaands periode vastgesteld, te weten per 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.  
De toeslagrente bedraagt 1%. Per driemaands periode, te weten per 1 maart, 1 juni, 1 
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september en 1 december, wordt vastgesteld welk percentage van de toevertrouwde 
middelen daadwerkelijk is uitgezet aan geldleningen (0-80%) waarover de toeslagrente 

wordt berekend. De toeslagrente wordt aan alle geldverstrekkers uitgekeerd.  
14. De geldmiddelen bestaan uit de ingelegde geldmiddelen van de Hersteld Hervormde Kerk en 

haar instellingen en de Hersteld Hervormde gemeenten en haar instellingen..  
15. De toeslagrente is 1% 
16. Voor de berekening van de rente wordt een maand op 30 dagen en een jaar op 360 dagen 

gesteld. De rente wordt jaarlijks per 3 maanden uitbetaald, te weten per 1 maart, 1 juni, 1 
september en per 1 december. 

17. Renteberekening  voor de ingelegde gelden vindt plaats per primo van de eerst volgende 
maand na inleg. 

18. Renteberekening voor de opgenomen gelden vindt plaats per primo van de maand van 
opname. 

19. De minimale inleg voor Hersteld Hervormde gemeenten en instellingen bedraagt € 10.000,- 
Een vervolginleg bedraagt   € 5.000,- of een veelvoud daarvan.  Er geldt geen maximum. 

20. In de driemaands periode van opname wordt geen toeslagrente uitgekeerd. 
21. Stortingen kunnen onbeperkt plaatsvinden en opnamen kunnen in overleg* per 1 juni en 1 

december plaatsvinden. Stortingen vinden plaats op het bankrekeningnummer van  SFH.  
22. In januari van ieder jaar wordt een saldo- en renteopgave verstrekt per 31 december van het 

voorgaande jaar. 
23. In SFH vinden geen contante transacties plaats. 
24. Acceptatie van inleg kan bij bestuursbesluit worden gestopt. 
25. Er is geen depositogarantiestelling. Er is geen toezicht van de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). 
26. Opnamen  kunnen plaatsvinden per maand ultimo. 

 
Geldleningen 

27. Geldleningen worden verstrekt aan Hersteld Hervormde gemeenten die voldoen aan de 
kerkordelijk bepalingen. 

28. Geldleningen kunnen worden verstrekt tot maximaal  80% van de toevertrouwde middelen. 
29. De rentebetaling vindt, door middel van een automatische incasso, plaats per driemaands 

periode achteraf, op 1 maart , 1 juni, 1 september en per 1 december. 
30. De rente is variabel en per driemaands periode wijzigbaar, te weten per 1 maart, 1 juni, 1 

september en 1 december. 
31. De aflossing bedraagt 5% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar. Te betalen in 

driemaands perioden, te weten per 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Ter 
beoordeling van het bestuur kan in bijzondere omstandigheden van het aflossingspercentage 
van 5% worden afgeweken. 

32. De som van de jaarlijkse afdracht van rente en aflossing is nooit hoger dan 10% van de 
oorspronkelijke hoofdsom. Bij een hogere rente zal de aflossingscomponent verlaagd 
worden. 

33. Vervroegde aflossing is kosteloos mogelijk per 1 december van elk jaar en dient uiterlijk 1 
november te worden aangekondigd via SFH@hersteldhervormdekerk.nl 

34. De te betalen rente is gelijk aan de gemiddelde basisrente die SFH ontvangt over haar 
spaargelden, verhoogd met 1,5%, en wordt per driemaands periode vastgesteld, te weten 
per 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Hierin is begrepen een percentage van 0,5% 
ten behoeve van administratie- en beheerkosten van het kerkelijk bureau. 

35. Een lening kan aangevraagd worden door middel van een beschikbaar gesteld 
aanvraagformulier. 

36. De al dan niet volledige toekenning van de lening geschiedt door het bestuur SFH.  
37. In januari van ieder jaar wordt een saldo- en renteopgave verstrekt per 31 december van het 

voorgaande jaar. 
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38. Gemeenten dienen ieder jaar hun jaarrekening voor 1 juni in het jaar daaropvolgend, in te 
dienen bij SFH. 

39. Alle overige bepalingen die van toepassing zijn, worden opgenomen in de 
leningovereenkomst. 

Overig 
40. Op SFH zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de 

Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht onder nummer 188/2014 
 
*Noot: De betekenis van in overleg: In principe is de inleg voor een langere periode. Opname 
kan/mag per halfjaar, maar uitbetaling is afhankelijk van de financiële mogelijkheden van het SFH op 
dat moment. Vandaar de toevoeging in overleg. 


