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www.vanhoogevest.nl
volg ons op 

Bureau voor 
Architectuur en 

Restauratie

Bureau voor 
Consultancy

Bureau voor 
Architectuurhistorie 

Kariatiden
nieuwe inbouw Zuiderkerk Enkhuizen

De Leeuwenbergh Utrecht (boven) en de Rank Nieuwegein

Zorgeloos betalingsverkeer? SKG!
Gemeenten en kerken die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland kunnen bij Stichting 
Kerkelijk Geldbeheer sparen, lenen en hun betalingsverkeer regelen. Bovendien biedt SKG Online u 
de  mogelijkheid digitaal betalingen te verrichten. SKG werkt zonder winstoogmerk. Met gunstige 
rentepercentages en lage kosten voor betalingsverkeer.
Want ons motto is: Geld van de kerk voor de kerk! www.skggouda.nl

http://www.vanhoogevest.nl/
http://www.skggouda.nl/
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vdheuvel.orgelbouw@wxs.nl  http://vandenheuvel-orgelbouw.nl 

Amstelwijckweg 44, 3316 BB DORDRECHT Tel. 078 6 17 95 40 

Een goede verstaanbaarheid in de kerk is 

niet altijd eenvoudig te realiseren. Door een 

veelheid aan akoestische factoren is het nodig een 

professionele en ervaren partner in te schakelen. 

Niet alleen door jarenlange ervaring in honderden 

kerken, maar ook door ons specialisme in het 

zelf ontwikkelen van hoogwaardige, innovatieve 

producten. Zo kunnen we optimaal inspelen 

op uw specifieke situatie.

Schaapsound is dé leverancier op het gebied 

van kerkgeluids-installaties, projectie en 

videoapparatuur en moderne oplossingen 

voor de kerktelefoon. 

Serooskerke, Hervormde Dorpskerk

Kaartenmakerstraat 18

2984 CB Ridderkerk
0180-41 46 00

Baileystraat 2a, 

8013 RV Zwolle 

038-785 19 77 

Mussenberg 7

6049 GZ Roermond 

0475-33 69 44

www.schaapsound.nl   

info@schaapsound.nl 

In verbinding met jouw gemeente

tablet smartphone TV luisterkastje computer

SLECHT TER BEEN? 

MET KERKDIENSTGEMIST.NL 
STA JE STERK...

Ruim 1.200 kerken vertrouwen op kerkdienstgemist.nl voor 
kerkradio en kerk TV. Neem contact op wat de mogelijkheden 
zijn voor uw kerk: 0570-572211 of  info@kerkdienstgemist.nl.

KERK TV 
NU OOK IN

mailto:vdheuvel.orgelbouw@wxs.nl
http://vandenheuvel-orgelbouw.nl/
http://www.schaapsound.nl/
mailto:info@schaapsound.nl
http://kerkdienstgemist.nl/
http://kerkdienstgemist.nl/
mailto:info@kerkdienstgemist.nl
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    RESTAURATIE          ONDERHOUD          NIEUWBOUW

Kijk voor referenties en meer info op www.denhoed.nl

De ambachtelijke bouwer

Gespecialiseerd in restauratie en 
onderhoud van uw kerkgebouw

Den Hoed Aannemers B.V.  
Bergambacht 0182 - 351 225

VOORDELIGE
COLLECTEBO

NNEN

telefoon: (058) 233 00 00       www.dekkerdrukwerken.nl
u kunt nu ook via onze website bestellen, zie “webdrukkerij”

hortensiastraat 10, 8903 JN leeuwarden

Kerkgeluidstechniek op z’n best!
de techniek als hulpmiddel, ook in uw kerk

De kerkgeluidstechniek schrijdt voort ... met rasse schreden! Dialoog Church Sound is als specialist op kerkgeluidstechniek niet 
achtergebleven en heeft met meer dan 1800 kerken in Nederland een groot werkgebied. Met gebruikmaking van de nieuwste  
digitale techniek en zijn zowel grote galmrijke als kleinere kerken inmiddels voorzien van kerkgeluidsystem en die zorgen voor  
een uitmuntende spraakverstaanbaarheid en dat tegen budgettair verantwoorde aanschafprijzen.

Dialoog Church Sound

www.cantorsound.nl

Bolognalaan 6

040 - 24 20 840

5632 RL Eindhoven

info@cantorsound.nl

tenzij je deze in 
praktijk brengt!

Kennis is van 
geen waarde ... 

http://www.denhoed.nl/
http://www.dekkerdrukwerken.nl/
http://www.cantorsound.nl/
mailto:info@cantorsound.nl
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Partnering for impactSM 
Marsh en Mercer zijn twee van de Marsh & McLennan Companies, 
samen met Guy Carpenter en Oliver Wyman.

 

De VKB biedt in samenwerking met Marsh en Mercer een breed assortiment aan verzekeringen. Deze verzekeringen zijn op maat 
gemaakt voor de VKB-leden en hebben zeer scherpe premies. Op de internetsite www.vkb-verzekeringen.nl kunt u verzekeringen 
afsluiten, schaden melden en informatie handig terugvinden.  Voor gemeenten, betrokken medewerkers, predikanten, maar ook 
vrijwilligers zijn adequate verzekeringen beschikbaar. De meeste VKB-leden maken al gebruik van onderstaande verzekeringen:

Mercer:
• groepsreis/ongevallenverzekering
• ongevallenverzekering voor vrijwilligers
• persoonlijke ongevallenverzekering
• vervangingsverzekering predikanten
• verzuimverzekering 
• WGA-gatverzekering
• WGA-ERD verzekering
• zorgverzekering

Marsh:
• bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
• brandverzekering
• fraude- en berovingverzekering
• wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
• rechtsbijstandverzekering
• werkgeversaansprakelijkheid

Uw contactpersoon 
Sai Fong Lam  |  T: 010 - 40 60 962  |  E: info.vkb@mmc.com

Uw contactpersoon 
Pieter Stoeltie  |  T: 020 - 54 17 539  |  E: info.vkb@mmc.com

http://www.vkb-verzekeringen.nl/
mailto:info.vkb@mmc.com
mailto:info.vkb@mmc.com


86 KERKBEHEER

 

15e jaargang - nummer 3 - maart 2015

KERKBEHEER
I N H O U D 
Kerk naar vermogen! 87

Jaarverslag 2014 van het hoofdbestuur van de VKB 89

Jaarrekening 2014 van de VKB 97

Verslag van het hoofdbestuur 98

Voorstel contributie 2015 99

Kalender voor kerkrentmeesters 99

Voorlichtingsboekje “Ruimte” 100

Begroting VKB 2015 100

Bereikbaarheid ReeHorst Ede 101

Deelnemers aan de beurs 101

Programma algemene vergadering en congres VKB 102

Waarom bezoek aan VKB-Congres belangrijk is 106

Workshops VKB-Congres 108

Partnerprogramma VKB-Congres 18 april 2015 111

Statuten VKB 112

Overdracht oude archieven Protestantse Kerk gereed 112

Rook Belder 50 jaar in dienst van VVK/VKB 121

Onderscheidingen van de VKB 122

Insignes van de Protestantse Kerk in Nederland 123

Enquête instandhoudingssubsidie  123

Belangrijke gemeentelijke projecten (2) 125

Steun voor 81 Duitse kerkrestauraties 126 

V K B  -  I N  D I E N S T  V A N  D E  K E R K

Colofon

Dagelijks bestuur VKB
Mr. P.A. de Lange, Piershil, voorzitter  
Drs. C. de Raadt, Bodegraven, vice-voorzitter
W.G. Roseboom, Nieuwegein, secretaris
Drs. H. van der Wal, Heino, 2e secretaris 
Drs. H. van der Burg, Bedum,  
penningmeester
Prof. ir. M.J.L. Tiernego, Breda, lid
Ir. B.P. de Wit RTD, Sprang-Capelle, lid.

Ereleden
D.G. Bijl, Th.L. van Hazel en
drs. G. van Soest

Redactie
W.G. Roseboom, voorzitter, J.C. Riemersma,
H.L. Roth en R.M. Belder, eindredacteur

Centraal Bureau
Nicolaas Maessingel 271D,
3311 KS Dordrecht
E-mail: info@kerkrentmeester.nl;
Tel. 078 - 639 36 66, fax. 078 - 631 59 49
Website: www.kerkrentmeester.nl 

Postadres administratie en redactie
Postbus 176, 3300 AD Dordrecht

Abonnementen
Abonnementsprijs per jaar voor leden van 
de VKB: 1 t/m 5 abonnementen  24,-- 
per abonnement; 6 t/m 10 abonnementen 

 22,-- per abonnement en 11 en meer 
abonnementen  20,-- per abonnement.
Abonnementsprijs voor niet-leden  

 27,-- per abonnement.
Deze prijzen zijn exclusief 6 pct. BTW.
ISSN 1568-8712

Vormgeving
Grafisch Bureau DUS BV, Rotterdam

Druk
Roto Smeets GrafiServices

Oplage
6.000 ex.
© maart 2015

Foto omslag
Congres- en vergader- 
centrum de ReeHorst, Ede

 

KERKBEHEER

mailto:info@kerkrentmeester.nl
http://www.kerkrentmeester.nl/


87MAART 2015

In 2015 staat ons beleidsveld “Geld” centraal. Tijdens het 

resultaten van actie Kerkbalans. De laatste jaren schieten 
de toezeggingen gemiddeld de min in. Blijft dat zo, 

vernemen.

Boven het programma staat deze keer: “Kerk naar 
vermogen!” Dat kan meerdere betekenissen krijgen. We 
komen het onder meer tegen in de tekst: “Ieder belij-

de KERK NAAR VERMOGEN te ondersteunen....” Een heel 
andere insteek koos Mirjam Sterk in 2010 toen zij als 
hoofdinleider ook over geld mocht spreken. De kerk 
heeft niet alleen kapitaal in de vorm van geld, maar 
heeft ook cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en bovenal 
haar religieuze schat. Ze gaf haar inleiding dan ook de 
titel: “Maakt de kerk haar religieuze schat voldoende te 

gehele maatschappij. Soms komt dat tot uitdrukking in 

ook heel concreet en meetbaar in de vorm van sociale 
activiteiten. Oikos voert onderzoeken uit op het vlak van 
maatschappelijk rendement bij kerken. Enerzijds om de 

vergroten, anderzijds om het belang bij beleidsmakers 
onder de aandacht te brengen. Rapporten over onder-

huishoudboekje staat onder druk en/of mensen zijn 

middelen alleen. Onze hoofdinleider, dr. C.P. Veerman, 

zijn brede maatschappelijke ervaring.

-
shops in het middagprogramma relatief veel aandacht 

invullingen als (duurzaam) beleggen, geld verdienen met 

Uiteraard komen er ook vanuit de andere beleidsvelden 

deze Congresspecial lezen.

congres. De vele standhouders kunnen u met raad en 

herinnert u zich nog dat vorig jaar de hervormde 

-

congresgangers voor de afsluitende borrel. We rekenen 

op een succesvolle en stimulerende dag! Kerkrentmees-
ters delen namelijk dezelfde passie voor kerk en 

Voorzitterskolom

Kerk naar vermogen!

Mr. Peter A. de Lange

VELLEMA TORENUURWERKEN  -  GRIENEDYK 48  -  HALLUM  - WWW.VELLEMA.NL

Vellema. Passie 
voor Mens en 
Techniek.

VELLEMA TORENUURWERKEN
Vellema Torenuurwerken is al meer dan zestig jaar 
gespecialiseerd in reparatie, restauratie en periodiek 
onderhoud van (monumentale) torenuurwerken en klokken. 
Vellema combineert kennis en respect voor historische- en 
monumentale waarde met de vele mogelijkheden van 
toepassing van eigentijdse (automatiserings)technieken.

Kijk op onze website voor meer informatie of bel ons 
voor een vrijblijvende afspraak: 0518 43 22 99.

http://www.vellema.nl/
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meerwaarde voor 
 religieuze instellingen

Uw instelling kent een maatschappelijke meerwaarde die zich niet in cijfers laat 
uitdrukken. Van uw bank verwacht u dat ze dat feilloos aanvoelt. Het gaat om 
duidelijke afspraken maken. En vanuit die stevige basis samen op te trekken om uw 
maatschappelijke ambities te realiseren.

Interesse in de dienstverlening van Instituten & Charitas? Maak dan een afspraak 
voor een nadere kennismaking via Mark van Keeken, directeur religieuze instellingen 
06 - 124 686 64. Kijk voor meer informatie op abnamromeespierson.nl/instituten

http://abnamromeespierson.nl/instituten
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Terugblik VKB-Congres 2014

“Mensen” aan de beurt.

Reehorst” te Ede.
In zijn jaarrede sprak de voorzitter, de heer mr. P.A. de 
Lange, over het jaarthema. De heer De Lange stond 

-
-

ging. Vanuit de coöperatie gedachte zijn er mogelijkhe-
den voor het benutten van de lokale kracht van de leden 
en het inzetten van centrale deskundigheid. De tijdens 

gezocht naar het fundament voor een effectieve omgang 

mensen zijn die het doen, leidde de heer Van der Spoel 
de luisteraars langs een aantal aandachtspunten om men-
sen gemotiveerd te houden. Mensen moeten duidelijk 
richting krijgen. Daarnaast is ruimte essentieel evenals 

de vitaliteit van de kerk. De vitaliteit van een kerk of 
-

hang van een groot aantal aspecten. Aan de hand van 

Vanuit de Australische praktijk schetst hij een door hem 

tevens vice-voorzitter van de VKB, de heer drs. C. de 
-

vormde gemeente te Streefkerk. Onder de titel “Werk 
aan StreefKerk” is voor de restauratie van het kerkge-

opgezet, met grote betekenis voor de gemeenschap en 
-

 5.000,-.

Mensen

predikanten en 2) de voorbereidingen van het onderzoek 

-
kelingen als het langzaam opschuiven van de AOW-leef-
tijd.
Bij de beleidsprioriteiten binnen het beleidsveld Mensen 
is aandacht besteed aan de bemensing van het eigen 

omgeving van de VKB is gekomen tot een lijst met 

een gesprek. 

laatste in overleg met de Dienstenorganisatie.

invulling op het terrein van Mensen:

predikantschap”. 

van de Vereniging Kerkelijk Werkers (VKW), hielden een 

Visser van de Dienstenorganisatie.

tijd’ in een belangenstrijd”.

“Werkgeversaansprakelijkheid” in relatie tot de dekking 

(WEGAS) voor de VKB.
 
Deskundigheidsbevordering bestuur. Vanuit de besluiten 

JAARVERSLAG 2014 VAN HET HOOFDBESTUUR VAN DE VKB

Werken met Zin!

...Bij de wachtgeldregeling 
gaat het om aanpassingen aan 
maatschappelijke ontwikkelin-
gen als het langzaam opschui-
ven van de AOW-leeftijd…

E
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vaardigheden en deskundigheden in het bestuur. In 2014 
-
-

den door de heer mr. A. Rigters tijdens een bijeenkomst 
van hoofdbestuur en delegaties van de afdelingsbestu-
ren. Zie daarvoor onder het onderdeel Provinciale 
afdelingen.

Gebouwen en monumenten

Gebouwen en monumenten 

krijgt meer en meer aandacht. De Dienstenorganisatie 

2014 verder over nagedacht door de Dienstenorganisatie. 
Ook vanuit de overheid is herbestemming als belangrijk 

Religieus Erfgoed gelanceerd in Amersfoort.
 
Het Overlegorgaan Stichtingen Behoud Kerkelijke 

Monumenten, is een belangrijk platform voor het 

 
Bij de beleidsprioriteiten binnen het beleidsveld Gebou-

is gekeken naar “bestemmings- en gebruikseisen bij het 

-

-
den meegenomen.

-
-

stemen genieten de nodige belangstelling.

betrekking op het meer multifunctioneel benutten van 

Naast aandacht voor het onroerende religieuze erfgoed 
komt er ook steeds meer aandacht voor kerkinterieurs en 

omdat deze voor publiek toegankelijk zijn en vaak door 

zijn.

De heer P. van Dijk (Pim van Dijk Designs) stond stil bij 

De heer ing. H. Lakerveld (architectenbureau Lakerveld 
-

shop “Onderhoudsbeheer is meer dan papier alleen!”
-

Kaashoek (KAAder kerkadvies) bevraagd op toekomst-

De heer R. Verduijn (Hoogevest Architecten) hield een 
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oude kerken”.

Het roerende religieuze erfgoed kreeg aandacht in de 

(Museum Catharijneconvent): “Afstoten van religieuze/

Kerkelijke begraafplaatsen 
In onze kerk zijn er ongeveer 450 plaatselijke gemeenten 
die een kerkelijke begraafplaats exploiteren. 
De Commissie Kerkelijke Begraafplaatsen van onze 
Vereniging, die de colleges van kerkrentmeesters met 
raad en daad bij deze zaken terzijde staat, heeft ook in 

gegeven, vooral op het gebied van de actualiteit van het 
reglement en over zaken als graven voor onbepaalde tijd 
en de overdracht van de begraafplaats.

Om de belangen van de beheerders van kerkelijke 
begraafplaatsen beter te dienen is onze Vereniging ook 

Begraafplaatsen (LOB), een instelling die een aantal jaren 

opgericht.

Orgelzaken

Orgeladvisering
De begeleiding van orgeladvisering is en blijft de voor-
naamste taak van de COZ. In 2014 zijn 16 quick scans 
uitgevoerd. Daarnaast zijn er 6 orgelprojecten met 
advisering via de COZ afgerond. Het betreft instrumenten 
in Ede (Bethelkerk), Haastrecht (Hervormde kerk), 
Durgerdam (Dorpskerk), Krimpen aan de Lek (Hervormde 
kerk), Cuijk (Protestantse kerk) en West-Terschelling 
(Westerkerk).

-
menten (BRIM), als ook van mogelijkheden voor subsidies 
van andere instanties dan de overheid. Er is een fondsen-
lijst beschikbaar.

Het is de bedoeling dat de COZ op korte termijn alleen 

dhr. J.J. Steensma tot aan haar gelieerde orgeladviseur.
Net als in voorgaande jaren is gebleken dat colleges van 
kerkrentmeesters bij orgelprojecten nogal eens buiten de 

komen de orgels buiten de kerkelijke regelgeving te 
staan.

Beleidszaken

haar taak niet moet verbreden in de richting van dienst-
verlening aan en ondersteuning van de gehele kerkmuzi-
kale praktijk. Het is immers niet meer zo dat het orgel 
een monopoliepositie heeft als het om de begeleiding 
van de gemeentezang gaat. Pogingen om hierover in 
contact te treden met de Werkgroep Kerkmuziek van het 
Protestants Landelijk Dienstencentrum leden schipbreuk. 
Scheidend COZ-lid mr. J.G.H. Krajenbrink heeft voor 
begin 2015 een notitie toegezegd over de onderhavige 

al dan niet gebruik maken van elektronische orgels. 

De COZ heeft ook nagedacht over de taak en de positie 
van de commissie, mede naar aanleiding van vragen met 
betrekking tot de kerkordelijke verankering van haar 

-
tantse Kerk in Nederland aangekaart.
            

Samenwerking
-
-

gen op het terrein van de orgeladvisering besproken. 

adviseurs en de communicatie door/met hen aan de orde 
gesteld. 

Nederland (VON). De COZ  hecht als altijd aan goede rela-

-
teitsborging, offertevergoeding en bankgarantie.  
De COZ onderhield goed contact met het College van 
Orgeladviseurs in Nederland (CvON). 

Net als in 2012 en 2013 vergaderde de COZ in 2014 niet 
met de Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR). De 
informele contacten zijn goed.
Voorzitter en ambtelijk secretaris voerden een gesprek 

… De COZ hecht aan goede 
relaties met orgelbouwers…

Roto Smeets GrafiServices

Een bedrijf dat vecht voor  

de successen van zijn klanten.  

Of het nu gaat om vellen offset,  

pre-media, nabewerking,  

pre-distributie of distributie...  

Superstrong, sharp, safe & fast.

T 030 - 282 28 22

T 040 - 250 50 00

www.rsgrafiservices.nl

De kracht in vellen offset.

E

http://www.rsgrafiservices.nl/
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met de heer Rudi van Straten van de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed. Gebleken is, dat niet alleen de COZ maar ook de 

Verder: veel BRIM-aanvragen zijn gehonoreerd. Het 
betreft met name kleine projecten. De provincies hebben 
nu een rol bij grotere restauraties, die buiten de BRIM-
regeling vallen. Het succes verschilt per provincie. De heer 

geeft, zoals haar naam al aangeeft, ook adviezen inzake 
kerkklokken.

Commissie
De COZ nam afscheid van drs. A. Ezinga, de heer C. 

De heer Krijger nam de plaats in van de heer Ezinga als 

Opleiding tot Orgeladviseur.

Geld
 
Geldwerving

tijd ingeruimd voor een eerste indruk van de resultaten 
van de actie Kerkbalans 2014 door de voorzitter van de 

van omstreeks 2,5 procent zien. Een percentage dat gelijk 
is aan dat van 2013.
Bij de beleidsprioriteiten binnen het beleidsveld Geld 

-
pen: 
Het verdienmodel van de VKB behoeft bijstelling. Het 

roept vragen op over de inkomsten en kosten. Maar ook 

activiteiten.
Het huishoudboekje van de plaatselijke gemeenten blijft 
aandacht vragen. Ook daar is gemiddeld sprake van 

beleidsmatige discussies over Kansen voor kerken.

totale kosten van de Protestantse Kerk.

De heer O. Albrecht van Oikocredit gaf tijdens het 

door gemeenten”. 

 
 

aandacht, mede door het voorbeeld van de pilot “Draag 
de Dom” voor de Domkerk te Utrecht.

-
gen. Met name de publicatieplicht van de benodigde 
gegevens op internet heeft daarbij aandacht gekregen. 
Diverse afdelingen hebben tijdens de regiobijeenkomsten 

Organisatie

vergadering met hoofdzakelijk huishoudelijke aangele-

stands van exposanten te bezoeken, het vakmanschap te 
-

op het VKB-congres aan het begin van dit jaarverslag. 
-

heid om als congresganger en partner samen een dag op 
pad te gaan. Een rondleiding door schrijver Jan Siebelink, 

Oude Kerk te Ede resulteerden in een geslaagde dag.

diverse thema’s genoemd.

“Kansen voor kerken 2.0”. Geleerd is er op die dag vanuit 
ervaringen van onder meer de Rabobank en van de 

uitgebreid verslag van alle inleidingen en masterclasses, 
plus de uitkomst van de plenaire discussie is gepubliceerd 
in een afzonderlijk katern bij Kerkbeheer (mei 2014).

Bij de beleidsprioriteiten binnen het beleidsveld Organi-

“Modernisering communicatie” valt uiteen in deelonder-
-

AGE
ND

A

ins
uren
klepel
klokkens
minuten
wijzerplaat
betrouwbaar
renovatie
onderhoud
luidklokken
klokkenspelen
torenuurwerken
advies

 

Velhorstweide 18
5709 MJ  Helmond
Tel: +31 (0)6 55330003
web: www.klokkenservice.nl
e-mail: info@klokkenservice.nl

Betrokken en Betrouwbaar

http://www.klokkenservice.nl/
mailto:info@klokkenservice.nl
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…De afdelingen zijn een 
belangrijke schakel in het ver-
enigingsleven…

-

bestuurlijke communicatieproces door middel van 
papierloos vergaderen.

-
king op de automatiseringstechnische kant van de 

invulling van databases met gegevens van stakeholders. 

afdelingen” heeft veel aspecten als rolverdeling bestuur 

het versterken van de afdelingen. Afgesproken is om in 

uitvoering van de in het Beleidskader/Beleidsplan 2013 – 
2017 voor de vereniging geformuleerde prioriteiten. 
Evaluatie van deze uitvoering in december liet zien dat er 

Daarbij komt dat de vereniging nog midden in een veran-
deringsproces verkeert. Om zo goed mogelijk toegerust 
te zijn voor de toekomstplannen is in 2014 besloten om 
te laten onderzoeken of de vereniging voldoende 

idealiter uit moet gaan zien. Hiervoor is een extern 
adviseur ingeschakeld om dit in beeld te brengen.

Provinciale afdelingen

Verenigingsaangelegenheden en inhoudelijke 
onderwerpen
Het hoofdbestuur van de Vereniging belegt periodiek 

-
sten: op 8 maart en op 1 november.

voor verenigingsaangelegenheden als de versterking van 
de rol van provinciale afdelingen, de beleidsplanning van 

toekomst van Kerkbeheer en het VKB-partnership kregen 

de aandacht. In november behandelde mr. A. Rigters, o.a. 
lid van de Generale Commissie voor het opzicht en lid van 
het hoofdbestuur, de kerkrentmeesterlijke aspecten van 
de kerkorde. Zijn inleiding, met als titel “Het leven en 

januari 2015.

hoofdbestuur. Het belang hiervan is dat het hoofdbe-

grondvlak leeft. Bovendien geeft dat de hoofdbestuursle-
den die tevens lid zijn van de provinciale afdelingen de 
gelegenheid het beleid van de VKB op afdelingsvergade-
ringen toe te lichten. De afdelingen zijn namelijk een 
belangrijke schakel in het verenigingsleven. In 2014 is 

-
steunen van afdeling Noord-Holland. In 2014 zijn stappen 

afdelingen Noord-Brabant-West en Oost-Noord-Brabant 
en Limburg.

Bestuurswisselingen
In Groningen zijn de heren H. Greven en R. Tuitman 
afgetreden als lid van het bestuur. De heer R. de Vries uit 

In Friesland is de heer K. Lolkema afgetreden als lid van 
het algemeen bestuur.
In Overijssel-Flevoland  zijn de heren A.P.C. Wegerif en H. 

In Gelderland is de heer P. de Boer uit Aalten toegetre-
den tot het bestuur.
In Zuid-Holland is de heer W.J. van Biezen afgetreden als 
lid van het bestuur.
In Zeeland is de heer P.J. Heijboer afgetreden als lid van 
het bestuur.

Afdelingsbijeenkomsten
-

ring met een inleiding door de heer mr. drs. J.C. Schaap 

gemeenten en de rol van KerkDialoog”.

Bij kerkelijkdrukwerk.nl kunt u o.a. een 

gereed.

KERKBLAD
UW

GRATISGEDRUKT

Adviesbureau Kerkfusies

E

http://kerkelijkdrukwerk.nl/
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najaar, namelijk op 23 oktober (Harkstede), 6 november 

“Het toezien door het Regionaal College Behandeling 
Beheerszaken (RCBB) door de heer T. Trox, gemeentead-
viseur kerkbeheer, regio noord van de Protestantse Kerk 
in Nederland.

-

Beerta), in de provincie Groningen verzorgd door 

provinciale afdeling Groningen en de Stichting Behoud 

Veendam.

-

Tresoar over “digitaal archiveren en bestaande archieven 
digitaliseren”.

oktober (Dokkum), 28 oktober (Drachten), 3 november 

door de heer G. Kroeze uit Schalsum een inleiding 
verzorgd over energiebesparing. Vanuit de Stichting 

betrekking tot onder meer de subsidieregelgeving. 
Tijdens de avond van 3 november hield hij ook de 
inleiding over energiebesparing, omdat de heer G. 

Wilhelmina zalencentrum in Beilen. Ds. G. van Meijeren, 
hoofd van het Mobiliteitsbureau voor predikanten en 

(Sleen) en 20 november (Smilde), op beide bijeenkomsten 
-

ANBI-regelgeving” en de heer S. Kadijk  (Donatus) met 

-
vergadering met een inleiding door de heer mr. drs. J.C. 
Schaap die als kerkcoach is verbonden aan KerkDialoog. 

-
gadering. Mr. drs. J.C. Schaap, kerkcoach van KerkDia-
loog, gaf een presentatie over de uitdagingen van een 

Op drie avonden: 30 september, 7 oktober en 14 oktober 

Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) in Utrecht de 
Basiscursus Kerkrentmeester. Deze cursus stond onder 
leiding van de heer W. Vliek, gemeente adviseur kerkbe-

-

de ANBI-regels voor de kerken. De heer R. Scheffers, 
accountmanager bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) 
gaf een presentatie over SKG-Collect.

ledenvergadering. Tijdens deze vergadering stond de 
voorzitter van de VKB, mr. P.A. de Lange, stil bij het 
belang van de afdelingen binnen het geheel van de 

gezocht met partijen. Ds. R. van der Spoel hield een 
-

ligers.

ledenvergadering. De heer mr. P.A. de Lange, voorzitter 
van de VKB, hield een inleiding over “De liefde en 
verloving van de provinciale afdeling”.

-
ber (Alphen aan den Rijn) en 11 november (Papendrecht). 

De heer mr. drs. J.C. Schaap die als kerkcoach is verbon-

De heer ir. B.P. de Wit RTD, portefeuillehouder Gebou-

onze zorg”

-
-

ringen binnen de kerk”. De kerkcoaches van KerkDialoog 
hielden een presentatie naar aanleiding van het versche-

heer mr. drs. J.C. Schaap.

(’s-Gravenpolder), 22 oktober (Grijpskerke), 30 oktober 
(Haamstede), 6 november (Terneuzen) en 11 november 
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Maandblad “Kerkbeheer”

landelijke zaken - zoals de algemene vergadering - en de 
activiteiten van de provinciale afdelingen, naast vakblad 
met veel inhoudelijke informatie over actuele zaken voor 
de kerkrentmeesters. Vanuit het oogpunt van communi-

-

Verzekeringen
Na de overdracht van de verzekeringen aan Marsh en 
Mercer verricht de VKB zelf geen verzekeringsactiviteiten 
meer als advisering, schademeldingen etc. De verzekerin-

-

Overige brochures en uitgaven
Ook in het afgelopen verslagjaar kon onze Vereniging 

het geven van diverse uiteenlopende adviezen op het 
gebied van het kerkrentmeesterlijk beheer en de ver-
strekking van diverse uitgaven op het gebied van 

… websites zijn een belangrijk 
stuk gereedschap in de reali-
satie van de rol van de VKB als 
kennisinstituut en dienstverle-
ner  …

provincie en daar hield ds. G. van Meijeren, Mobiliteitsbu-

-
den om de (nog) beschikbare menskracht in de regio 
beter inzetbaar te maken. De heer F. Groenleer, gemeen-

-
gen.

ledenvergadering. De heer mr. P.A. de Lange, voorzitter 
van de VKB, hield een inleiding over het thema: “Het 
protestantse zuiden”.
Gezamenlijk met afdeling Oost-Noord-Brabant en 

oktober (Giessen). Tijdens deze bijeenkomsten hield de 
heer F. Groenleer, gemeenteadviseur kerkbeheer, een 

Oost-Noord-Brabant en Limburg: 12 november 2014 te 

afdeling, mr. J. Kos, staat stil bij de plannen van de 
afdeling om te fuseren met de afdeling Noord-Brabant-
West. De heer F. Groenleer, gemeenteadviseur kerkbe-
heer, heeft een inleiding over het oprichten van kerke-

Zie onder afdeling Noord-Brabant-West over de geza-
menlijke regiobijeenkomsten.

Bureauactiviteiten
Hieronder volgt een samenvatting van de meest relevante 
activiteiten die vanuit het Centraal Bureau van onze 
Vereniging te Dordrecht ten dienste van de plaatselijke 

Websites
In 2014 is een begin gemaakt met de ingrijpende aanpas-

zijn een belangrijk stuk gereedschap in de realisatie van 
de rol van de VKB als kennisinstituut en dienstverlener. 
Prioriteit kreeg het afronden van de bestelmogelijkheden 

voorziet ook in extra informatie ten aanzien van het 
organiseren van de actie door plaatselijke gemeenten.  

gepland en loopt nog door in 2015.

Plaatselijke geldwerving

campagnebeeld, in de materialen en zijn de gehele 

-
baar voor gemeenten en de inzet van een social media 

een aantal rooms-katholieke parochies. Met meerdere 

gemaakt.

E
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voorlichting aan de kerkrentmeesters en gemeenteleden. 
Daarnaast stelt onze Vereniging verschillende modelover-
eenkomsten, brochures op het gebied van veiligheid van 

en -evaluatie, bedrijfshulpverlening, etc. aan haar leden 

Tenslotte geeft onze Vereniging de Handleiding ten 
-

-
meesters in de dagelijkse praktijk te maken kunnen 

Onderscheidingen
Sinds vele jaren stelt de Vereniging draaginsignes 

-
-

voor het college van kerkrentmeesters als zodanig een 
taak is toebedeeld. Het assortiment biedt ook draaginsig-
nes voor andere functies dan beheer met het logo van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Beide soorten draagin-
signes hebben dezelfde criteria voor toekenning, name-
lijk:
- draaginsigne in brons (tot 25 jaar);
- zilveren draaginsigne bij minimaal 25 functiejaren;
- gouden draaginsigne bij minimaal 40 functiejaren; en
- gouden draaginsigne met briljant bij minimaal 50 

functiejaren.
-

gen door het hoofdbestuur van de VKB aan plaatselijke 
functionarissen toegekend.

Organisatie
 
Hoofdbestuur

samengesteld:
J. Bol, Maassluis
Ds. L.G. Bos, Gouda
Drs. H. van der Burg, Bedum
Drs. J. la Croix, Rotterdam
Ir. D. Hoogendoorn, Eelde
J. Kamminga, Zuidhorn
Mr. P.A. de Lange, Piershil
L.M. Moerland, Tholen
Drs. C. de Raadt, Bodegraven
J.C. Riemersma, Lunteren
Mr. A. Rigters, De Bilt

Prof.ir. M.J.L. Tiernego, Breda
Mevr. M.W. Volders, Beilen
D. de Vries AA, Menaldum
Drs. H. van der Wal, Heino
Ir. B.P. de Wit RTD, Sprang-Capelle

Ereleden:
D.G. Bijl, Haastrecht
Th. L. van Hazel, Oegstgeest
Drs. G. van Soest, Ede

Staf:
H.L. Roth, directeur
Drs. E. van Rijssen MBA, adjunct-directeur

bestuursleden, de heren M.G.R. Barendrecht, Maassluis, 

-

onze Vereniging in het belang van haar leden hebben 
verricht. Op vrijdag 19 december 2014 overleed geheel 

hoofdbestuur, de heer Maarten Barendrecht. Herinnerin-
gen aan Maarten Barendrecht zijn opgenomen in 
“Kerkbeheer” van januari 2015. Het hoofdbestuur is hem 
veel dank verschuldigd voor zijn vele jaren van inzet en 
voor zijn ingebrachte deskundigheid.

Dagelijks bestuur

samengesteld:
Drs. H. van der Burg, penningmeester
Mr. P.A. de Lange, voorzitter
Drs. C. de Raadt, vice-voorzitter
W.G. Roseboom, secretaris
Prof.ir. M.J.L. Tiernego, lid
Drs. H. van der Wal, 2e secretaris
Ir. B.P. de Wit RTD, lid

Centraal Bureau

Roth (directeur), drs. E. van Rijssen MBA (adjunct-direc-
teur), N.J.M. de Jong, R. van den Bosch-Kersten, J. 

Per 19 mei 2014 is M. van der Elst in dienst getreden als 
bureausecretaresse. De heer R.M. Belder blijft nog bij het 

drukke periode voor Kerkbalans heeft de heer J. Doornik, 

Tenslotte

afgelopen jaar is verzet door de bestuurders en de 
verschillende adviseurs van de Vereniging met ondersteu-
ning van ons Centraal Bureau. Het hoofdbestuur zal alles 

zo goed mogelijk van dienst te zijn, zodat zij op plaatse-

vervullen.
Het hoofdbestuur spreekt de hoop uit dat de Heer van de 

van de Kerk.

Mr. P.A. de Lange, voorzitter
W.G. Roseboom, secretaris

Dordrecht, 31 december 2014

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 21 februari 2015 
van het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrent-
meesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. 

AGE
ND

A
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Jaarrekening 2014 van de VKB
Aan de leden van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 
in de Protestantse Kerk in Nederland

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant 

opgenomen samengevatte jaarreke-
ning, bestaande uit de balans 
per 31 december 2014 en de staat 
van baten en lasten met bijhorende 
toelichting, zijn ontleend aan de 
gecontroleerde jaarrekening van de 
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 
Beheer in de Protestantse Kerk in 
Nederland te Dordrecht per 9 
februari 2015. 
Wij hebben een goedgekeurd 
oordeel verstrekt bij die jaarreke-
ning in onze controleverklaring van 
9 februari 2015. 

De samengevatte jaarrekening bevat 
niet alle toelichtingen die zijn vereist 
op basis van de Richtlijn voor de 

 
 
Het kennisnemen van de samenge-
vatte jaarrekening kan derhalve niet 
in de plaats treden van het kennis-
nemen van de gecontroleerde 
jaarrekening van de Vereniging voor 
Kerkrentmeesterlijk Beheer in de 
Protestantse Kerk in Nederland te 
Dordrecht. 

Verantwoordelijkheid van het 
bestuur 

het opstellen van een samenvatting 
van de gecontroleerde jaarrekening 
in overeenstemming met Richtlijn 
voor de jaarverslaggeving 640 

Verantwoordelijkheid van de 
accountant 

geven van een oordeel over de 
samengevatte jaarrekening op 

uitgevoerd in overeenstemming met 

de Nederlandse Standaard 810, 

betreffende samengevatte 

Oordeel 
Naar ons oordeel is de samengevatte 
jaarrekening in alle van materieel 
belang zijnde aspecten 
consistent met de gecontroleerde 
jaarrekening van de Vereniging voor 
Kerkrentmeesterlijk Beheer 
in de Protestantse Kerk in Nederland 
te Dordrecht in overeenstemming 
met Richtlijn voor de 

Was getekend, 

Sliedrecht, 9 februari 2015 

WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(na resultaatsbestemming)

Activa 31.12.2014 31.12.2013

VASTE ACTIVA
36.956 6.331

4.620 7.209
9.895 9.895

51.470 23.435

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 10.071 11.326
Vorderingen 243.248 136.948
Kas- en banksaldi 240.985 384.225

494.303 532.498

545.774 555.933
======= =======

Passiva 31.12.2014 31.12.2013

ALGEMENE RESERVE 366.028 392.837

BESTEMMINGSRESERVE

VOORZIENINGEN 3.200 9.673

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen 47.670 52.350
Crediteuren 128.878   101.072

176.548 153.425

545.774 555.933
======= =======

E



98 KERKBEHEER

REKENING VAN  BATEN EN LASTEN 2014

Rekening Begroting Rekening
Netto omzet 2014 2014 2013

Contributie 329.565 326.000 324.968
Kerkbalans 230.819 330.000 281.951
Kerkbeheer 94.269 100.000 99.112
Oorkonden/Insignes 47.101 57.000 48.004
Overige publicaties/diensten 8.042 10.000 13.593
Vergoeding verzekeringen 28.345 30.000 30.351
Overig omzet 34.436 24.000 25.932

Totaal netto omzet 772.577 877.000 823.911

Af: Inkoopkosten

Kerkbalans 115.093 140.000 147.201
Kerkbeheer 68.152 70.000 81.221
Oorkonden/insignes 21.072 28.000 23.902
Overige publicaties/diensten 5.232 4.000 12.680

Totaal inkoopkosten 209.549 242.000 265.004

Bruto marge 563.028 635.000 558.907

Af: Overige kosten

Salarissen 377.315 344.000 348.184
Bestuurskosten 82.755 80.000 64.966
Huisvestingskosten 62.719 59.000 57.001
Apparaatskosten 57.612 105.000 67.344
Bankkosten 1.487 1.000 1.377
Afschrijvingen 11.797 6.000 6.221

Totaal overige kosten 593.686 595.000 545.092

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening -30.658 40.000 13.815

Rente 4.863 3.000 5.664

Bijzondere baten 14.410 0 0
Bijzondere lasten 15.425 0 8.691

Totaal bijzondere baten/
lasten -1.015 0 -8.691

Netto resultaat -26.809 43.000 10.788

W  Verslag van het bestuur
 
Over het boekjaar 2014 behaalde de 
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 
Beheer in de Protestantse Kerk in 
Nederland een negatief resultaat 
van  26.809. Dit is minder dan in 

 
 10.787 positief) en aanzienlijk 

minder dan begroot. Vastgesteld 
-

balans in de begroting veel te 
optimistisch zijn ingeschat. Het 
verminderde resultaat is toe te schrij-
ven aan de lagere marge op Kerkba-
lans (  18.000 minder dan in 2013) 
en gestegen personeelskosten als 
gevolg van het inschakelen van een 

ca  28.000). Het nadelig resultaat is 
ten laste gebracht van de  algemene 
reserve.

Toelichting op de balans

van 2013 in de vorderingen; van-

-
seling nog niet voldaan. De kas- en 

negatieve resultaat, aanmerkelijk 

bedrage van bijna  40.000.

Toelichting op de rekening van 
baten en lasten

Netto baten
• De contributie is licht hoger dan 

begroot. 
• De omzet Kerkbalans is aanmer-

kelijk lager dan vorig jaar. 
Belangrijke reden is het verval-
len van de Inspiratiekrant (effect 
ruim  20.000); daarnaast 

met een trendmatige daling die 
op dit moment zo’n 10 % per 
jaar bedraagt. 

• De opbrengst van Kerkbeheer 
daalt licht ten opzichte van 
2013, door terugloop van 
abonnementen en advertentie-
inkomsten. 

• Oorkondes/insignes stabiliseren 
in baten. 

• Opbrengst van overige publica-
ties is gedaald, belangrijkste 
oorzaak is de verkoop van het 



99MAART 2015

boek van Regnerus Steensma in 

• De verzekeringsvergoeding daalt 
licht ten opzichte van 2013.

• De overige baten zijn gestegen, 

masterclasses Kansen voor 
Kerken, en extra vergoedingen 
van standhouders op het VKB 
congres.

 
Inkoopkosten
De inkoopkosten zijn verhoudings-

zodat de marge zich positief heeft 
 4.000 meer dan 

in 2013).

Overige kosten
Personeelskosten zijn hoger dan 

aangetrokken bureausecretaresse. 
De bestuurskosten zijn ongeveer 
conform begroting maar aanmerke-
lijk hoger dan vorig jaar (onder meer 
door kosten bijzondere bijeenkom-
sten). De apparaatskosten zijn veel 
lager dan begroot, onder meer door-
dat bovengenoemde ICT-investering 
tot aanmerkelijk lagere onderhouds-

 
De bijzondere lasten betreffen de 
kosten van een inbraak (vergoed 
door de verzekering, vandaar de 
bijzondere baten), transitiekosten 
van een externe adviseur, en een 

jaren 2011 t/m 2013. 

Vooruitblik 2015
De begroting 2015 is voorlopig 
vastgesteld in de vergadering van 
het hoofdbestuur op 13 december 
2014 maar zal onder meer op basis 
van deze jaarrekening op onderde-

van het hoofdbestuur op 21 februari 

-
nummer 2015 van Kerkbeheer en 
besproken in de Algemene Vergade-

de hoogte van de contributie voor 
-

steld.

Activiteiten van de 
Vereniging
Voor een activiteitenbeschrijving 

van de vereniging zoals gepubli-

ceerd in het maartnummer 2015 van 
Kerkbeheer.

Bestuurssamenstelling
De Vereniging voor Kerkrentmees-

behoeve van de kerkrentmeesters in 
de Protestantse Kerk in Nederland. 
De VKB kent een decentrale organi-
satie met een bestuur dat is opge-

-
ale afdelingen, die een afvaardiging 

hoofdbestuur bestond aan het einde 
van het verslagjaar uit 19 personen; 

-

uitgenodigd in het HB zitting te 
nemen. Er is een dagelijks bestuur 

dat vooral als taak heeft de agenda 
van het hoofdbestuur voor te 
bereiden. Per 31 december van het 
verslagjaar fungeert als voorzitter 
mr P.A. de Lange, als secretaris dhr. 
W.G. Roseboom en als penning-
meester Drs. H. van der Burg. Het 

een compact bureau in Dordrecht 
met een bezetting van 5,8 FTE per 
31 december 2014. De directie 

(directeur) en drs. E. van Rijssen 
MBA (adjunct directeur).

Dordrecht, 10 februari 2015

Mr. P.A. de Lange, voorzitter
Drs. H. van der Burg,   
penningmeester

W Voorstel contributie 2015

Het bestuur van de VKB stelt voor om de contributie in 2015 te verhogen met 
afgerond 10%. Deze stijging is niet voldoende om het voor 2015 geraamde 

ledental gemeente contributie 2014 voorstel 2015
tot 500  135  149
tot 1000   194  213

tot 2000  252  277
tot 3000  310 341
tot 4000  369  406
tot 5000  422 464
vanaf 5000  481  529

 
Voor de colleges van kerkrentmeesters is het van belang in de komende 
maanden o.m. aan de volgende zaken aandacht te besteden.

Maart:
• Bedanken van de gemeenteleden voor de toegezegde bijdrage voor 

Kerkbalans in de vorm van een publicatie in het kerkblad en daarbij een 

Kerkbalans.
• Inzenden van de inlichtingenstaat van de actie Kerkbalans 2015 aan de 

• Bespreking van de cijfers van de voorlopige jaarrekening 2014 in het 
college van kerkrentmeesters. 

• Uiterlijk 31 maart 2015 eventueel instandhoudingssubsidie aanvragen bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

• Betaling Maandnota.
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Rekening Begroting
2014 2015

Netto omzet

Contributie 329.565 356.400
Kerkbalans 230.819 220.000
Kerkbeheer 94.269 92.000
Oorkonden/Insignes 47.101 50.000
Overige publicaties/diensten 8.042 9.000
Provisie 28.345 28.000
Overig omzet 34.436 30.000

Totaal netto omzet
772.577 785.400

======= =======

Af: Inkoopkosten
Kerkbalans 115.093 100.000
Kerkbeheer 68.152 67.000
Oorkonden/insignes 21.072 22.000
Overige publicaties/diensten 5.232 6.000

Totaal inkoopkosten
209.549 195.000

======= =======

Bruto marge
563.028 590.400

Af: Overige kosten

Salarissen 377.315 405.000
Bestuurskosten 82.755 75.000
Huisvestingskosten 62.719 60.000
Apparaatskosten 57.612 51.000
Bankkosten 1.487 1.000
Afschrijvingen 11.797 25.000

Totaal overige kosten
593.686 617.000

======= =======

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening -30.658 -26.600
Rente 4.863 4.000

14.410 0
15.425 23.000

Totaal bijzondere baten/lasten -1.015 -23.000

Netto resultaat
-26.809 -45.600

======= =======

Begroting VKB 2015

Leverbaar is het boekje “Ruimte”  
dat voor verschillende doeleinden 
geschikt is. In de eerste plaats kan  

 
deniscatechisanten om hun infor-

behoefte van kerk en plaatselijke 
gemeente, over de bestuurlijke 

Verder is dit boekje uitermate ge- 
schikt om uit te reiken aan de vele 

-
lijke gemeente inzetten.

Tenslotte kan dit boekje op ge- 

om informatie te geven over de 
gehele organisatie van kerk en 
gemeente.

boekje, dat informatie biedt die van 

meer over kerk en gemeente die- 

De prijs voor dit boekje, dat sinds 
eind maart jl. in full color is uitge-
voerd, bedraagt  1,00 exclusief 
verzendkosten en BTW. Bestellen 

kerkrentmeester.nl, per e-mail aan  

telefoon 078-63 93 665

W Voorlichtingsboekje 
  “Ruimte”

VERENIGING VOOR

KERKRENTMEESTERLIJK

BEHEER IN DE PKN

http://kerkrentmeester.nl/
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Bereikbaarheid van ReeHorst

ReeHorst ligt in Ede, centraal in Nederland. Op slechts 
250 meter afstand van treinstation Ede-Wageningen en 
op 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30.

Per auto
Vanuit richting UTRECHT / ARNHEM:
Vanaf de A12 neemt u de afslag Ede/Wageningen (afrit 
24).
Volg Ede en vervolgens de ANWB borden “Reehorst”.

Vanuit richting DEN BOSCH / NIJMEGEN:
Vanaf de A50 (richting Arnhem) neemt u de A12 richting 
Utrecht.
Vervolgens neemt u de afslag Ede/Wageningen (afrit 24).
Volg Ede en vervolgens de ANWB borden “Reehorst”.

Vanuit richting AMERSFOORT:
Vanaf A1 (richting Barneveld) neemt u de A30 tot afrit 
Ede.
Sla linksaf Richting Ede, 2e afslag Ede rechtsaf.
Volg vanaf hier de ANWB borden “Reehorst”.

Vanuit richting ZWOLLE / APELDOORN:
Via de A50 (richting Arnhem) volgt u op knooppunt
Grijsoord de A12 richting Utrecht. Neem de afslag
Ede/Wageningen (afrit 24). Volg Ede en vervolgens
de ANWB borden “Reehorst”.

Binnendoor vanuit APELDOORN:
U kunt vanaf de N304 de borden richting Ede volgen.
Rij in Ede alsmaar rechtdoor en volg de ANWB borden
“Reehorst”.

Per trein
ReeHorst ligt op slechts 250 meter afstand van het 

Loop het perron af en neem uitgang zuidzijde (linksaf 

Voor meer informatie: OV-reisinformatie: 0900-9292 
(

Bereikbaarheid 
ReeHorst Ede

Locatie

 
6717 LM  Ede

Deelnemers aan 
de beurs

1.   ABN AMRO Mees Pierson
2.   Adviesgroep Begraafplaatsen
3.   Dialoog Church Sound
4.   Donatus Verzekeringen
5.   Kaader kerkadvies
6.   Kerk in Actie
7.   Kerkdienstgemist.nl
8.   KKA-KKG
9.   Lakerveld ingenieurs- en architectenbureau
10. Langerak de Jong BV
11. Marsh / Mercer (VKB-verzekeringen)
12. Mondial Movers
13. Museum Catharijneconvent
14. Offex Projectinrichters
15. Oikocredit Nederland
16. Pim van Dijk Designs
17. Reliplan
18. SBKG Gld. 1. SBKG Gelderland;
                        2. SBKG Overijssel en Flevoland;
                        3. SBKG Zuid-Nederland.
19. Schaap Sound
20. sIKN
21. Stichting Kerkelijk Geldbeheer
22. Van Hoogevest Architecten
23. Vermeulen Lichtarchitectuur en Elektrotechniek  
      Van den Berg

 

 

Noordzijde 95¹ | 4225 PL Noordeloos | 0183-582600  

info@lakerveld-noordeloos.nl | www.lakerveld-noordeloos.nl 

ingenieurs- & architectuurbureau

Periodiek Instandhoudingsplan - Restauratieplan - Renovatieplan - Herbestemming - Transformatie 

Interieurplan - Bouwhistorisch onderzoek - Cultuurhistorisch onderzoek - Bouwkundige opname 

http://kerkdienstgemist.nl/
mailto:info@lakerveld-noordeloos.nl
http://www.lakerveld-noordeloos.nl/
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Programma algemene ver
op zaterdag 1

 

08.45 – 09.30 uur: 
Aankomst en bezoek beurs

-

thee te drinken en om een bezoek te brengen aan de  

dag informatie verstrekken over producten en diensten 
die voor kerkrentmeesters interessant zijn. 

09.30 – 10.00 uur: 

Algemene Vergadering
 
Opening door de voorzitter van de VKB,  
mr. P.A. de Lange.
 
Huishoudelijke aangelegenheden:
a. Ingekomen stukken en mededelingen. 
b. Verslag van de algemene vergadering d.d. 12 april 

2014, zoals opgenomen in Kerkbeheer van de 
maanden mei en juni 2014. Ook de verslaglegging 

“Kerkbeheer” opgenomen.
c. Jaarverslag 2014 van het hoofdbestuur van de VKB. 

-
stuur van  de VKB (jaarrekening 2014).

e. Voorstel om de contributie per 1 januari 2015 aan te 
passen.

 
Mevr. A.P.M. de Jong- Cosman

 Dhr. G. Koffeman
 Dhr. C.W. van Tilborg
g. Herbenoeming van hoofdbestuursleden: 

Dhr. J.C. Riemersma
 Dhr. drs. H. van der Wal 

Dhr. ir. B.P. de Wit
h. Herbenoeming met instemming Algemene Vergade-

ring op basis van artikel 8.3: 
Dhr. W.G. Roseboom

i. Afscheid van afgetreden hoofdbestuursleden:  

Cuilenburg en prof. mr. M.J.L. Tiernego.

Wijzigingen statuten 

Korte presentatie eerste resultaten 
Kerkbalans 2015 door mevr. ds. L.G. Bos, 
voorzitter Raad voor de Plaatselijke 
Geldwerving.

Algemene rondvraag en sluiting van de 
algemene vergadering door de voorzitter van 
de VKB.

10.00 – 10.30 uur: Bezoek beurs en onderlinge 
ontmoeting. 
Gelegenheid voor het bezoeken van de beurs en onder-
linge ontmoeting.

10.30 – 16.00 uur: Congres

10.30 – 10.45 uur: Opening congres door 
voorzitter VKB met jaarrede.

10.45 – 11.55 uur: Hoofdinleiding door de heer 
dr. C.P. Veerman.  
Forumdiscussie met de inleider, dr. A.J. Plaisier 
scriba van de generale synode van de 
Protestantse Kerk en drs. H. van der Wal, 
hoofdbestuurslid VKB.

11.55 – 12.10 uur: Uitreiking VKB-Marsh/ 
Mercer Award. 

12.10 – 12.15 uur: Afsluiting 
morgenprogramma door voorzitter VKB.

12.15 – 13.15 uur: Bezoek beurs en lunch.

13.15 – 14.05 uur: Workshops (meer informatie 
elders in deze Congresspecial, of kijk op www.
kerkrentmeester.nl).
 

aanmelden. 

1. St.-Joriskerk: van monument naar rendement
 Annet van Goor-Oortgijsen

  Vincent van Assem

  Wilco den Dikken
5. ANBI: transparant omdat het moet
  Jaap Broekhuizen

“Kerk naar vermogen”

http://kerkrentmeester.nl/
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rgadering en congres VKB 
18 april 2015

  Pim van Dijk

  Henk Lakerveld 

  Hendrik-Jan Vermeulen

  Bertil Prins

   met de schepping en de Bijbelse opdracht
   Sjoerd van Schooneveld 
11. Recepten voor een succesvolle actie Kerkbalans
   Matthijs van Seventer

14.05 – 14.40 uur: Pauze en bezoek beurs.

14.40 – 15.30 uur: Tweede serie workshops.

15.30 – 16.00 uur: Afsluitende borrel.

a. Aanmelding voor de workshops
-

aangeven op het (online) aanmeldingsformulier. Wij 

Aanmelden kan tot en met 30 maart 2015.
 
b. Lunch
Wilt u zo vriendelijk zijn om op het deelnameformulier 

kan tot en met 30 maart 2015. Voor leden is de lunch is 
gratis. 
 
c. Partnerprogramma

Ede komen. De partners krijgen allereerst een diapresen-
tatie “de Trein Ons Huis’. Vervolgens gaan zij naar de 
“Hotel de Wereld” in Wageningen. Na de lunch is er een 
lezing over het hotel, WO II en de capitulatie. Via het 

kosten voor het gehele programma (inclusief lunch en 
vervoer) bedragen  15,00 per persoon en kunnen bij 

Spreekt dit programma u aan, meldt u zich dan apart aan 

-
programma VKB-Congres’ (u krijgt een ontvangstbevesti-
ging). Voor meer informatie over het programma, 

-

kunt zich voor het partnerprogramma aanmelden tot en 
met 30 maart.
 
c. VKB - Marsh/ Mercer Award

creatieve en originele projecten hebben gerealiseerd die 
voor andere gemeenten als voorbeeld kunnen dienen, 

kerkelijke gemeenten onmisbaar. Daarbij is een goede 
organisatie en begeleiding noodzakelijk.  
 

van  5.000. Daarnaast zijn er prijzen beschikbaar van  
 2.500 en 

beschikbaar gesteld door de verzekeringsmakelaar 
-
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Culturele en financiële waarde  
van erfgoed 

Marco Blokhuis

Sinds de oprichting in 1977 van de 
Stichting Kerkelijk Kunstbezit in 
Nederland (SKKN) is er een legioen 
inventarisatoren het land ingetrok-
ken om in protestantse en katho-
lieke kerken het culturele erfgoed 
vast te leggen. Herinrichting en 
aanpassing van kerkinterieurs 

-
dienst en het kerkelijk leven en ook 
toen al de sluiting van kerkgebou-

het kerkelijk erfgoed in kaart te 
brengen met het doel dit beter te 

Inventarislijst

een goede inventarislijst gebruikt 

kerkelijk erfgoed, kerkrentmeesters 

belang van de objecten. Voor een 
goed beheer van het kerkelijk 
erfgoed is een actuele inventarislijst 
onmisbaar. Anno 2015 zijn alle 
rapporten die in de loop van jaren 
gemaakt zijn nog steeds beschikbaar 
en zijn deze op te vragen bij Muse-
um Catharijneconvent te Utrecht.

Herinrichting is nog steeds aan de 
orde van de dag. Veel kerkgebou-

gemeenten komen ook veel voor-

Dat betekent dat bestaande inventa-
rislijsten niet meer up to date zijn. 
Vaak zijn de rapporten ook niet 

-

minder van belang zijn. 

Grote waarde

zijn, kan dat een groot verlies 
betekenen, ook in geldelijk opzicht. 

calamiteiten als brand en diefstal is 
-

verloren is gegaan. Wanneer 
-

dienen om de herkomst te bepalen.

Museum Catharijneconvent biedt 

beschikbare inventarislijsten nu 
digitaal aan. Tegelijkertijd bestaat 

de mogelijkheid om de lijsten zelf 
digitaal te beheren en te actualise-
ren. De erfgoedspecialisten van het 
museum kunnen vervolgens aange-

beheer heeft en kunnen taken 

aan de aandacht ontsnappen.

Voor meer informatie en voor het 
opvragen van rapporten kunt u een 

catharijneconvent.nl

Marco Blokhuis is erfgoedspecialist 
bij Museum Catharijneconvent.

Een recent teruggevonden, geregistreerde kostbare Statenbijbel uit 1686

http://catharijneconvent.nl/
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Twee bestuurders aan het woord

Waarom bezoek aan VKB-Congres 
belangrijk is

Wij vroegen twee bestuurders van de VKB waarom zij het bezoeken 
van het VKB-Congres voor kerkrentmeesters belangrijk vinden. Als 
eerste de reactie van drs. Huib van der Burg. Hij is sinds kort pen-
ningmeester van de VKB.

Drs. Huib van der Burg is vorig jaar 
benoemd tot penningmeester van 
de VKB. De kans is dus groot dat u 
hem tegenkomt op het VKB-congres. 

 

Even voorstellen:
Huib van der Burg (1957) is geboren 
in Groningen. In deze stad heeft hij 
ook economie gestudeerd. Hij is 

moment is hij druk als toezichthou-
der van verschillende grote bedrij-
ven/ instellingen. Daarnaast is hij 

van hulpmiddelen voor mensen met 
dementie. En hij beheert de porte-
feuille Geld binnen de VKB.  

Hoe heeft u het eerste jaar 
ervaren?
Het eerste jaar is goed bevallen.  Het 

een hoog, professioneel niveau. Het 

eerste kennismaking met de VKB. 
Daarvoor had ik namelijk geen 
kerkelijke functie. Het is mooi dat ik 

kan leveren aan de kerk. 

De titel van het VKB-congres 
is “Kerk naar vermogen”, 
kunt u deze titel toelichten?
De VKB heeft 4 beleidsterreinen, 

-
tie en mensen. Dit jaar staat geld 
centraal. Bij de titel “Kerk naar 
vermogen” zijn verschillende 
associaties mogelijk. Bijvoorbeeld 

kerken hebben in die zin veel 

en goederen. Maar er zou ook 

“vermogen” als kerk om in deze 
samenleving het verschil te maken. 
Dan heb je het over de roeping. 
Kerken hebben te maken met 
teruglopende ledenaantallen en zijn 
daardoor soms niet meer in staat de 
kerk te zijn, die ze eigenlijk zouden 

ondersteunen. 

Welke onderwerpen vindt u 
belangrijk?
De kerkrentmeester heeft te maken 
met veel praktische zaken, zoals het 

belangrijk dat deze zaken op een 

Neem nou het huidige rentepercen-
tage. Dat is zeer laag. Welke 
mogelijkheden hebben de colleges, 

partijen uit om te vragen of zij hun 

Aan welke workshop(s) gaat 
u deelnemen?
Dan kies ik toch voor mijn eigen 

-
dingsvormen van kerken. Vorig jaar 

-

moet ik zeggen. 

Neemt u vrouw deel aan het 
partnerprogramma?

predikante. Op zaterdag is zij 
meestal nog druk met de laatste 
voorbereidingen voor de preek. Dus 

Waarom mogen 
kerkrentmeesters, volgens u, 
deze dag niet missen? 
Omdat het goed en leuk is om in 
contact te komen met collega 
kerkrentmeesters. Daar leer je heel 
veel van. Kerkrentmeesters kunnen 
direct aan de slag met de (prakti-

programma staan. 
-

inleider, Cees Veerman. Gezien zijn 
achtergrond moet hij zeker in staat 
zijn om dit thema op een beeldende 
en inspirerende manier in te leiden.

“Kerkrentmeesters 
kunnen op dit  
congres veel leren”

Drs. H. van der Burg
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Vervolgens is het woord aan de heer drs. Cor de Raadt. Hij is  
vice-voorzitter van de VKB.

Drs. Cor de Raadt is sinds de oprich-
ting van de VKB  in 2005 lid van het 
hoofdbestuur en het dagelijks 
bestuur, eerst als secretaris en 
vervolgens als  vice-voorzitter. Ook is 

uitgereikt, het thema is nu “men-

Even voorstellen
Cor de Raadt is geboren 1951 In 

gestudeerd aan de Vrije Universiteit. 

en inmiddels drie kleinkinderen. Zijn 

periode als docent heeft hij lang 

vervolgens als directeur van de 
lerarenopleidingen bij respectievelijk 
een universiteit en een hogeschool. 
Momenteel is hij als organisatieadvi-

Wat zijn volgens u de 
highlights van het congres dit 
jaar?

-

het thema geld. Het zal dan ook 

van de individuele kerk. Zijn indivi-
duele kerken in staat om op lange 

 
 

De focus ligt hierbij op het huis-
houdboekje van de plaatselijke 
gemeente. 

Vorig jaar waren er twee 
hoofdinleiders. Dit jaar is er 
gekozen voor één 
hoofdinleider, namelijk Cees 
Veerman. Kunt u deze keuze 
toelichten?

soms een gebrek aan tijd. Cees 
Veerman is een zeer ervaren man op 
het gebied van beleid en beheer. En 
hij krijgt nu dus volop de ruimte om 
zijn kennis met ons te delen. 

In 2014 is de eerste Award 
uitgereikt. Wat verwacht u 
dit jaar van de VKB-Marsh/
Mercer Award?

toen zo’n 30 aanmeldingen. Dit jaar 
is het thema van de VKB-Marsh/

men creatief om met de inzet van 

gemeenten die innovatief zijn in het 

bijzondere manieren ingeschakeld, 

projecten.

Dit jaar zijn er drie prijzen beschik-

We streven er naar om ook volgend 

Dit zal dan zijn met het thema geld. 

Er staan diverse workshops 
op het programma. Welke 
workshops vindt u 
interessant?

-

thema’s als het huishoudboekje van 
de kerk, Kerkbalans, monumenten 

maar een paar te noemen. Ik zelf 

De zaterdag is vaak een dag 
met veel bezigheden, 
waarom zou je als 
kerkrentmeester kiezen voor 
het congres?
Het congres is zeer interessant en 

Aan het einde van de dag gaande 

We begrijpen dat de zaterdag 
meestal een druk bezette, vrije dag 
is. Om toch de drempel voor het 
bezoeken van het congres zo laag 

het congres op een zaterdag in 

“Het congres is zeer 
interessant en ook 
praktisch  
relevant”

Drs. C. de Raadt
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Workshops VKB-congres

St.-Joriskerk: van monument naar rendement  

Kerkrentmeesters en andere kerkenraadsleden kunnen zich in het middaggedeelte laten inspireren en informeren door 

De St.-Joriskerk in Amersfoort is een 
voorbeeld van een monumentale 
kerk, die succesvol als multifunctio-

-
teerd. Marktonderzoek, restaureren 
en faciliteren vormden hiertoe de 
basis. Het monumentale kerkge-

kerkelijke, culturele en maatschap-
pelijke activiteiten.  
 

multifunctionele monumentale kerk 

de volgende thema’s:

door Annet van Goor-Oort-
gijsen

Hoe dragen wij (allen) bij aan een ‘betere’ wereld? 
De duurzame beleggingsaanpak als 

 
Vincent van Assem is in 1988 afge-
studeerd als macro-econoom 
(Erasmus Universiteit Rotterdam). In 
de eerste vijftien jaren van zijn 
loopbaan bij ABN AMRO heeft hij 
diverse leidinggevende posities 
gehad in Beleggingen en Private 
Banking. Sinds 2003 heeft hij 

de implementatie van de internatio-
nale duurzaamheidstrategie van de 
bank. Verder heeft hij diverse 

door Vincent van Assem

Vrijwilligers: werven, begeleiden en uitzwaaien
door Nynke Dijkstra

• Marktverkenning
• Facilitaire voorzieningen
• Publiciteit

verhuur
• Beheerstructuur

• Rol gemeentelijke overheid
• Praktische handreikingen

Verhuurcoördinator van de St.-Joris-
kerk en is oud-voorzitter van de 
College van Kerkrentmeesters van 
de Hervormde Gemeente Amers-
foort.

bestuurslid van FIER, een initiatief 
van een groep Nederlandse bankiers, 
die een cultuurverandering nastre-
ven in de bancaire sector.

De kerk is bij uitstek een gemeen-

zetten zich in voor veel taken, 

vergoeding te ontvangen. Er is dus 
alle reden om met zorg met hen om 

Mevr. Nienke Dijkstra, projectmede-
-

groei bij de Diensten Organisatie van 
de Protestantse Kerk in Nederland 

bespreken hoe een zorgvuldig 

-
ligers.
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Het nieuwe boekhouden  
voor de kerken 

Wilco den Dikken is verbonden aan 
KKA Amersfoort.

Leden van de PKN kunnen voordelig 

administratie volledig in de cloud, 
dus altijd en vanaf iedere 
locatie beschikbaar. Bovendien kan 

aan het LRP. 

door Wilco den Dikken

ANBI: transparant omdat het moet
Mr. Jaap Broekhuizen is verbonden 
aan de Dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland.

Heeft u alles al op orde om van de 

door Jaap Broekhuizen 

Kerkruimte,  
ontworpen voor 
de toekomst 
door Pim van Dijk

Pim van Dijk Designs is gespeciali-
seerd in het inrichten van ruimten 
met aandacht voor spritualiteit.

van de geloofsgemeenschap. 
We streven naar een harmonieuze 
ruimte, voor spiritualiteit en functio-

-
komst.

Recepten 
voor een succesvolle actie Kerkbalans

Mr. Matthijs van Seventer is secreta-
ris van de Raad voor de Plaatselijke 

jaren heeft de RPG samen met de 
-
-

besteed om colleges van kerkrent-
meesters middelen in handen te 

door Matthijs van Seventer geven om in hun gemeenten een 

op te zetten. Op basis van het in 
2013 samen met de Dienstenorgani-
satie opgezette Project Ondersteu-

informatie beschikbaar gekomen. 
-

king met de ICG een Stappenplan 
Kerkbalans tot stand gekomen. In 

plaatselijke gemeente een goed 

Kerkbalans kan opzetten. Ook als u 

meerdere stappen voor de volgende 
actie Kerkbalans kunt toepassen.
Ook is vorig jaar een geheel ver-

nl, die eigendom is van de ICG maar 

gekomen. Kerkrentmeesters kunnen 

Wel of geen led-
verlichting in  
kerkgebouwen

door Hendrik-Jan  
Vermeulen

het kader van het door UN/UNESCO 
uitgeroepen International Year of 
Light 2015. Duurzaamheid, energie-
besparing en multifunctionaliteit 
met een ultieme lichtbeleving staan 

op een vrij eenvoudige manier hun 

maat’ gemaakt ondersteunend 

een succesvolle actie Kerkbalans te 
voeren. Op de beurs van het komen-
de VKB-Congres kan  de heer Van 
Seventer, voorzitter van een college 
van kerkrentmeesters van een 
protestantse gemeente met 10 
predikanten, uit eigen ervaring 

een succesvolle actie Kerkbalans
te voeren.

E
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Kerkrentmeesters staan vandaag de 
dag voor een dilemma als het om 
kerkverlichting gaat. Zoveel aspec-

lichtbron is de beste keuze voor mijn 
kerk in mijn situatie. Lichtbeleving 

vergeten. 
Vanuit 14 jaar ervaring, studie en 
meer dan 200 opgeleverde kerkge-

-
len Lichtarchitectuur kerkrentmees-

-
ting in binnen en buitenland.  
 
De inleider, Hendrik Jan Vermeulen, 
is de lichtarchitect.

Meerjarenonderhoudsplanning: waar 
gaat het om?

Een goed meerjarenonderhoudsplan 
maakt gebruik van de resultaten die 
voortkomen uit onderhoudsinspec-
ties.

Elke onderhoudsplanning heeft 

1. het is een goed stuk gereedschap 
bij onderhoudsbeheersing
2. het is een goed communicatiemid-
del bij het zichtbaar maken van de 

-
zaamheden.

kerkrentmeester een Programma 
van Eisen (PvE) voor onderhoudsbe-
heersing opstellen.

1. Onderhoudsplanning als onder-
deel van kostenbeheersing (opstel-

door Henk Lakerveld 

Bij een meerjarenonderhoudsplan-

van een kerkbestuur vertaald 

-
lijk voor is. 

Past digitale geld-
werving binnen 
uw gemeente?
door Bertil Prins

u op zoek gaan naar de mogelijkhe-

en dag betalen gemeenteleden hun 

Duurzaam kerkbeheer – kerkbeheer in 
evenwicht met de schepping en de  
Bijbelse opdracht

op de belangrijke rol van de 
kerkrentmeester om duurzaam 
kerkbeheer mogelijk te maken. 

de hand van de Toolkit Duurzaam 
-

kerken. Deze collega kerkrentmees-
-

van vragen! 
Sjoerd van Schooneveld is verbonden 
aan Kerk in Actie.

door Sjoerd van  
Schooneveld 

bijdragen met overschrijvingsformu-
lieren of  acceptgiro’s. Na 1 januari 
2019 kunt u geen gebruik meer 
maken van de acceptgiro. Banken 
rekenen hoge kosten voor het 
storten van contant geld. Daarnaast 

-
ligers te krijgen. 
Hoe kan een kerkelijke gemeente 

-
net, iDEAL, contactloos betalen of 
via smartphone zijn enkele voorbeel-
den. Maar hoe zijn deze toepasbaar 

Bertil Prins is sinds 2007 accountma-
nager bij SKG (Stichting Kerkelijk 
Geldbeheer) voor de regio Noord. 
Dagelijks heeft hij contact met 

aspecten van een kerkelijke gemeen-

betalingsverkeer en sparen. Bij SKG 
is hij namens de buitendienst betrok-
ken bij de innovatie van het beta-
lingsverkeer.
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2. Het in beeld brengen van de 
bestaande conditie van 

-

3. Het opstellen van een meerjaren-
onderhoudsplan (budgettering). 
4. Communicatie.

jaarplan (technische omschrijvingen). 
6. Het in beeld brengen van de te 

offerten. 
7. Het opstellen van onderhoudscon-
tracten. 
8. Rapporteren van bevindingen en 

-
derhoudsplan.

door Henk Lakerveld, directeur van 
Lakerveld Ingenieurs- en architec-
tuurbureau bv. Bureau Lakerveld 
heeft veel ervaring met het opstellen 
van meerjarenonderhoudsplannin-

niet monumenten. Het omgaan met 
monumenten vraagt om een 

benadering. Lakerveld beschikt over 
de juiste expertise en praktijkerva-

met monumenten om te gaan, zodat 
het erfgoed in stand blijft voor u, 
maar ook voor de volgende 
generatie(s).

W  Kerkgebouwensite  
Reliwiki doet noodoproep

 

geld om in de lucht te blijven, zo 
meldt het Reformatorisch Dagblad 
van 10 februari 2015. Het doek valt 
mogelijk voor de site als er voor 1 
mei niet enkele duizenden euro’s 
beschikbaar komen. De beheerders 
van de gratis site met informatie 

Nederland plaatsten kortgeleden 
een banner op de site met een 
oproep om geld over te maken. Het 

nodig om de kosten voor de server 
en het ict-onderhoud te kunnen 
betalen.

aan zijn eigen succes, zegt coördina-
-

tie en het aantal foto’s van kerken 

de site groeit en groeit, zegt zij. “Er 
staan nu 85.000 afbeeldingen op. 

investering gedaan om extra ruimte 
-

een beroep op de gebruikers van de 
site om geld over te maken. Groots-

gebruikers, als bureaus en instellin-
gen die de site regelmatig bezoeken 
geld zullen storten om het voortbe-

In de afgelopen jaren hebben de 
Stichting Behoud en Herbestemming 
Religieus Erfgoed en BOEi - Erfgoed 

daarom nu een noodoproep aan 
anderen om te helpen. Per jaar is  

 5.000 nodig om de site draaiende 

zorgen dat er voor zeker drie tot vijf 
jaar zekerheid komt. Daarom is 
minimaal een bedrag van  15.000 
tot  20.000 nodig. Maar om te 
kunnen investeren is  7.500 tot  

 10.000 per jaar nodig, aldus 

verder te helpen is dan een bedrag 
van  50.000 nodig.

in Europa geen andere site met 
zoveel informatie over religieuze 

bijzondere site met een enthousiaste 
-

heen. Het is een geslaagd concept. 

zoveel gaande is rondom sluiting 
-

PARTNERPROGRAMMA VKB-CONGRES 
18 april 2015
Het partnerprogramma ziet er als volgt uit: 

(incl. pauze) J.C. van Cuilenburg-Pasma vertelt over deze trein-
  reis die vertrekt vanuit Arnhem door Duitsland, 

  terug. Gedurende de reis komen ze voor allerlei 

  tot een bijzondere reis hebben gemaakt. Daarin
  spelen de Mongoolse handelaren die op de trein
  zitten een grote rol. En natuurlijk ziet u ook foto’s
  van Moskou, De Verboden Stad, De Muur en het
  Terracotta Leger in Xian.
11.15 uur Vertrek met de bus naar ”Hotel de Wereld” in
  Wageningen (bekend van de capitulatie WO II).  
12.00 uur Lunch in de capitulatiezaal.
13.00 uur Lezing over het hotel, WO II en de capitulatie.
14.00 uur Via het militaire ereveld Grebbeberg bij Rhenen,

  terug naar Ede.

  genieten van een hapje en een drankje.
 

 15 (contant) zijn. 

Met vriendelijke groet,
Marion de Lange-van Zaanen
Anneke van Cuilenburg-Pasma
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STATUTEN
van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de 

Protestantse Kerk in Nederland

NAAM EN ZETEL

Artikel 1
1. De Vereniging draagt de naam: “Vereniging voor 

Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in 
Nederland”, bij verkorting genaamd “ VKB ” 

2. Zij is gevestigd te Dordrecht.

3. De Vereniging is een voortzetting van de “Vereniging 
van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde 
Kerk (VVK)” en het “Landelijk Verband van Commis-
sies van Beheer van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (LVCB)”.

DOEL EN DUUR

Artikel 2
1. De Vereniging bevordert de behartiging van de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-
diaconale aard van de Protestantse Kerk in Neder-
land, in het bijzonder door de colleges van kerkrent-
meesters van haar gemeenten.

2. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

MIDDELEN

Artikel 3
1. De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het bevorderen van de deskundigheid door middel 

van het geven van voorlichting en advies en het 
verlenen van bijstand aan colleges van kerkrentmees-
ters bij het vervullen van hun taak;

b. het optreden als kennisinstituut;
c. het bevorderen van eenheid in de uitvoering van de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 
leden;

d. het verlenen van diensten aan de leden;
e. het voeren van overleg met respectievelijk het 

deelnemen, namens de leden, aan landelijke en 

regionale organen en organisaties binnen en buiten 
de Protestantse Kerk in Nederland;

als provinciaal/regionaal;

begrepen het uitgeven van een orgaan en  digitale 

h. het houden van een centraal bureau;
-

lijk kunnen zijn.

2. De Vereniging kan ook diensten aan derden verle-
nen.

LEDEN

Artikel 4
1. De Vereniging kent de volgende leden

c. ereleden.

behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland, te 
-

ten, gereformeerde kerken en evangelisch-lutherse 
gemeenten, of federaties van deze gemeenten als 
bedoeld in Ordinantie 2-11-6 en de Generale Rege-

-
meesters.

-
nen en rechtspersonen die ten doel hebben de behar-
tiging van enig vermogensrechtelijk belang van de 
Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en 
andere zelfstandige onderdelen.

4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene 
vergadering een natuurlijk persoon, die zich jegens 
de Vereniging bijzonder verdienstelijk heeft 
gemaakt, benoemen tot erelid.

schriftelijke aanmelding door een besluit van het  

verkregen na schriftelijke aanvraag door een besluit 

W  Overdracht oude  
archieven Protestantse 
Kerk gereed

 
Het Reformatorisch Dagblad van 20 
december 2014 meldt dat de 
overdracht van alle oude archieven 
van de voorlopers van de Protestant-
se Kerk in Nederland aan Het 
Utrechts Archief onlangs voltooid is. 
Alle 140 archieftoegangen zijn te 

Utrechtse archief. De stukken zijn te 

raadplegen in de studiezaal. Het 
gaat om 5 kilometer kerkelijk archief 
uit de periode 1566-2004. Tot de 
collectie behoren ook veel stukken 

Dordrecht (1618/1619) en de tot-
standkoming van de Staten-vertaling 
in 1637.

De vorming van de Protestantse Kerk 

van alle archieven van de Nederland-

se Hervormde Kerk (1566-2004) en 
de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (1836-2004). Met behulp 

de archieven geschoond, geordend 
en voor een groot publiek ontsloten. 
 
Het Utrechts Archief spreekt van een 

historisch onderzoek. Het is een 

onderzoekers, een bron van natio-
naal belang. 

http://1.de/
http://3.de/
http://1.de/
http://1.de/
http://2.de/
http://1.de/
http://4.op/
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van het bestuur.

6. De verplichtingen van de leden, zoals het betalen van 

vergadering en opgenomen in het Huishoudelijk 
Reglement.

Artikel 5

september van enig kalenderjaar                           
schriftelijk aan de secretaris van het bestuur moet 

b. Opzegging door de Vereniging; de opzegging 
geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten 

-
-

reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, 
zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalings-
herinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig 

�
door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedig-
ste van het besluit, met opgave van redenen in 

maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep 
te gaan bij de eerstvolgende algemene vergadering. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is het lid geschorst.

d. Verlies van de hoedanigheid als bedoeld in artikel 4 
lid 2.

ereleden eindigt op de onder 1. onder a., b. en c. 

natuurlijk persoon en door ontbinding van een 
rechtspersoon.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een 
verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse 
bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

BESTUUR

Artikel 6

hierna te noemen “hoofdbestuur”, dat bestaat uit 
ten minste zeventien (17) en ten hoogste zevenen-

 De algemene vergadering stelt op voorstel van het 
hoofdbestuur het aantal leden van het hoofdbestuur 
vast.

2. De algemene vergadering benoemt de leden van het 
hoofdbestuur uit een bindende voordracht. Daartoe 

aanvang van zijn eerste zittingsperiode kerkrent-
meester is. De overige leden van het hoofdbestuur 

Kerk & Gemeente 2015
De landelijke vakbeurs voor kerkrentmeesters

20-21 MAART2015JAARBEURS UTRECHT

Kerkelijk werkers oriënteren zich op Kerk & Gemeente. Meer dan 100 stands en zeer 
informatieve en actuele workshops. De Workshops zijn per thema bij elkaar geprogram-

meerd: Restauratie, Herbestemming, Bouw en Onderhoud, Beeld, Geluid en 
Kerktelevisie, Inrichting en Interieur, Veiligheid, Verzekeringen en Financiën.

Gebruik de code KG15KBH en uw entreebewijs is gratis!

Kijk voor meer informatie en entreebewijzen op onze website:

www.kerkengemeente.nl

E

http://6.de/
http://2.de/
http://www.kerkengemeente.nl/
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3. De algemene vergadering kan aan een voordracht als 
bedoeld in lid 2 het bindend karakter ontnemen door 
een besluit dat met een meerderheid van ten minste 

vrij in de benoeming van bestuursleden.

melding gemaakt in de uitnodiging voor de alge-
mene vergadering en in het orgaan van de Vereni-
ging.

5. Ontslag of schorsing van de bestuursleden geschiedt 
door de algemene vergadering. De algemene 
ver-gadering kan te allen tijde onder opgaaf van 
redenen tot schorsing of ontslag overgaan, echter 

-
brachte geldige stemmen.

 
Artikel 7
1. Tot leden van het hoofdbestuur zijn slechts benoem-

baar zij, die:
a. lid zijn van een tot de Protestantse Kerk in Nederland 

behorende gemeente in de zin van ordinantie 2 
artikelen. 2 en 3, en tevens

2. De algemene vergadering kan echter ten aanzien van 
ten hoogste acht (8) van de door haar te benoemen 
hoofdbestuursleden van het in de vorige zinsnede 
onder b. gestelde vereiste afzien.

Artikel 8
1. De zittingsduur van elk lid van het hoofdbestuur 

bedraagt vier (4) jaar. Het hoofdbestuur stelt een 
rooster van aftreden op. 

2. Het lidmaatschap vangt aan en het aftreden vindt 
plaats op de dag na de jaarvergadering.

3. Aftredende hoofdbestuursleden zijn ten hoogste 

hoofdbestuur kan de zittingsduur van een bestuurslid 

algemene vergadering.

door de  afdeling voorgedragen hoofdbestuurslid, zo 
spoedig mogelijk een bindende voordracht gedaan 

overige hoofdbestuursleden, door het hoofdbestuur; 
de benoeming vindt plaats door de algemene 
vergadering in de eerstvolgende jaarvergadering. De 
tussentijds gekozene neemt op de rooster van 
aftreden de plaats in van zijn voorganger.

5. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun 

gemaakte kosten vergoed.

Artikel 9

Stichtingen Behoud Kerkelijke Gebouwen

Opgericht door provinciale afdelingen van de VKB 
Bouwbureau: Vossenhoek 16    8172AB  Vaassen 

Telefoon: 0578 570157 
info@sbkg.nl   www.sbkg.nl 

WIJ LATEN KERKEN IN NIEUW LICHT STRALEN

Door het toepassen van speciaal geselecteerde LED-lichtbron-
nen wordt een hoge kleurweergave gerealiseerd. Dankzij een op 
maat afgestemde reflectortechniek wordt verblinding voorkomen 

ondanks de hoge lichtopbrengst. Hierdoor ervaart de bezoeker een 
extreem positieve lichtbeleving van het kerkgebouw. 

Wij zien u graag op onze stand tijdens het VKB-Congres. 

Grotestraat 25, 7081 CA Gendringen - Nederland
Tel.: +31 (0)315 - 34 61 64   E-mail: info@lichtendekerk.nl

www.lichtendekerk.nl

VERMEULEN 
LICHTARCHITECTUUR
DE KERKVERLICHTER MET HELDERE IDEEËN

http://3.de/
http://2.de/
http://1.de/
mailto:info@sbkg.nl
http://www.sbkg.nl/
mailto:info@lichtendekerk.nl
http://www.lichtendekerk.nl/
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1. Het hoofdbestuur benoemt jaarlijks op de eerste 
vergadering na de algemene vergadering      uit zijn 
midden het dagelijks bestuur, ten minste bestaande 
uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, 

dagelijks bestuur kan het hoofdbestuur  ten hoogste 
nog 3 andere leden in het dagelijks bestuur benoe-
men.

Artikel 10
1.Het hoofdbestuur is bevoegd tot het verrichten van 

alle rechtshandelingen, met inbegrip van het sluiten 
van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden 

of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 
voor een schuld van een ander verbindt.

in en buiten rechte; daarnaast zijn de voorzitter en 

strijdig is met dat van de Vereniging, mogen deze(n) 
niet aan de beraadslaging deelnemen en zijn de 
overige bestuurders bevoegd de Vereniging terzake 

-
ming van het in het lid 2 bepaalde de Vereniging niet 

algemene vergadering een of meer personen 

4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter respectie-
velijk de secretaris, treden in hun plaats de vice-voor-

5. Indien het hoofdbestuur niet voltallig is, blijft het 
niettemin bevoegd tot besturen.

Artikel 11

aan het hoofdbestuur.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

vergadering (de jaarvergadering) gehouden op de 
door het hoofdbestuur te bepalen plaats en tijd. In 
die jaarvergadering komen in ieder geval aan de 
orde:

a. het jaarverslag van het hoofdbestuur ;

voorgaande verenigingsjaar, bestaande uit een 
balans en een staat van baten en lasten met toelich-

externe accountant;
c. de benoeming van leden van het hoofdbestuur;
d. voorstellen van hoofdbestuur,  afdelingen of leden.

door de leden van het hoofdbestuur; ontbreekt de 

daarvan onder opgave van redenen melding 
gemaakt.

uit.

-
stuur mede, met opgave van de redenen en van de te 

verplicht de algemene vergadering te houden binnen 
drie maanden na ontvangst van bedoelde medede-

hebben zelf tot het oproepen van een vergadering 
-

Artikel 13
1. De bijeenroeping van de algemene vergadering 

geschiedt door een schriftelijke uitnodiging aan het 
adres van alle leden op een termijn van ten minste 

orgaan van de Vereniging.

-

tijdig zijn aangekondigd kan niet rechtsgeldig 

met algemene stemmen. 

Artikel 14
1. Toegang tot een algemene vergadering hebben de 

kerkrentmeesters van de bij de Vereniging aangeslo-

hun afgevaardigden, de ereleden, de leden van het 
hoofdbestuur en de leden van de besturen van de  
afdelingen en tenslotte zij die door het hoofdbestuur 

uitgenodigd of toegelaten.

Artikel 15
1. Op een algemene vergadering hebben uitsluitend 

respectievelijk drie (3) stemmen uit, naar gelang zij 
1000 leden of minder heeft, respectievelijk meer dan 
1000 doch niet meer dan 3000 leden heeft , respec-
tievelijk meer dan 3000 leden heeft. Onder “leden” 

doopleden.

door een kerkrentmeester die volgens op een in het 
E

http://1.de/
http://1.op/
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machtiging van zijn gemeente is voorzien.

Artikel 16:

-
heid door de vice-voorzitter en bij gebreke van een 

dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering 
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een 
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 

gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voor-
stel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van 
het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 

indien de meerderheid der vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schrifte-

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde 

eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en 
ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris 
van die vergadering ondertekend.

Artikel 17

statuten anders bepalen, bij volstrekte meerderheid 
der uitgebrachte geldige stemmen.

2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk; 
blanco-stemmen en stemmen, die door de voorzitter 

zijn uitgebracht. Heeft bij de eerste stemming geen 
der kandidaten de volstrekte meerderheid verkregen, 

ook bij die stemming geen der kandidaten de 

de meeste stemmen op zich verenigt; zonodig 

komen. Indien bij herstemming de stemmen staken, 
beslist het lot.

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij 

5. Een lid kan zich in de algemene vergadering door 
een schriftelijk gevolmachtigd ander lid doen 

VERENIGINGSJAAR

Artikel 18
1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

FINANCIËN

Artikel 19
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:
a. De jaarlijkse bijdragen (contributie) van de leden; 
b. rente en andere opbrengsten van vermogen;
c. subsidies en andere bijdragen;
d. erfenissen, legaten, donaties en andere giften;
e. inkomsten uit verrichte diensten ten behoeve van 

leden en derden;
f. abonnementen;
g. andere baten.

2. Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoe-

allen tijde de rechten en verplichtingen van de 

alge-mene vergadering een verklaring overgelegd 
afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 
2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Het hoofdbestuur is verplicht de boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers gedurende ten minste 

AFDELINGEN

Artikel 20

Huishoudelijk Reglement aangegeven provincie of 
regio zijn gevestigd, vormen een  afdeling. 

2. Het reglement van de  afdelingen is aan de goedkeu-

3. De afdelingen hebben geen rechtspersoonlijkheid.

STATUTENWIJZIGING / FUSIE / SPLITSING

Artikel 21
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben 

door een besluit van de algemene     vergadering, 

-
steld. 

3. De voorstellen, uitgaande van  afdelingen of van 

http://1.de/
http://a.de/
http://3.de/
http://3.de/
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in artikel 13, lid 2, schriftelijk en voorzien van een 

algemene vergadering bij het hoofdbestuur zijn inge-
diend.

4. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering 
-

voor de dag van de vergadering een afschrift van dat 

is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor 

uitnodiging voor de algemene vergadering.

aantal uitgebrachte geldige stemmen.

het dagelijks bestuur is bevoegd deze akte te 
ondertekenen.

7. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van 

doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de 

handelsregister.

algemene vergadering met dezelfde meerderheid 
van stemmen genomen als een besluit tot statuten-

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Artikel 22

overgegaan krachtens besluit van de algemene 
-

den tevoren bijeen is geroepen.

2. In deze algemene vergadering moet tenminste de 

minste veertien (14) dagen daarna, doch uiterlijk 

genomen.

3. Een besluit tot ontbinding kan slechts genomen 

vierde der uitgebrachte geldige stemmen. Is zodanig 
besluit genomen, dan bepaalt de algemene vergade-

batig saldo van de Vereniging.

van een algemeen nut beogende instelling in 
Nederland met een soortgelijk doel als de Vereni-
ging, of ten behoeve van een buitenlandse instelling 
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen 
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als 
die van de Vereniging heeft (ANBI formulering).

5. De vereffening geschiedt door het dagelijks bestuur 

6. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan 
voor zover dit tot vereffening van haar vermogen 
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 
bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van 
kracht. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdhe-
den, plichten en  aansprakelijkheid als een bestuur-
der, voorzover deze verenigbaar zijn met zijn taak als 
vereffenaar. In stukken en aankondigingen die van 
de Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam 

7. De Vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip 

-
gister. 

8. De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereni-

is degene die door de vereffenaars als zodanig is 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 23
-

dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in 

BEGRIPSBEPALING

Artikel 24

“schriftelijk” in deze statuten ook begrepen een 

reproduceerbaar bericht aan het adres dat voor dat 
doel aan de Vereniging bekend is gemaakt.

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Artikel 25
-

delijk reglement niet voorzien, beslist het hoofdbe-
stuur.

E
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

BESTUUR EN AFVAARDIGING

Artikel 1

statuten bestuurd door een hoofdbestuur. 

2. De leden van het hoofdbestuur en door haar aange-

Vereniging overleg voeren met respectievelijk 
deelnemen aan landelijke en regionale organen en 
organisaties binnen en buiten de Protestantse Kerk in 
Nederland. 

namens de Vereniging voor bepaalde tijd in hoeda-
nigheid van afgevaardigden van de Vereniging 
benoemd door het hoofdbestuur. De afgevaardigden 
handelen krachtens last van en houden ruggespraak 
met het hoofdbestuur. Bij verlies van de hoedanig-

plaatsvindt neemt de benoeming een einde, zulks 

benoemd. 

VERGADERING HOOFDBESTUUR

Artikel 2

dit nodig oordeelt, doch ten minste drie maal per 
jaar.

2. De voorzitter is verplicht binnen veertien (14) dagen 
na de ontvangst van een schriftelijk verzoek van ten 
minste vijf (5) hoofdbestuursleden een hoofdbe-
stuursvergadering te beleggen.

-
digheid van ten minste de helft der hoofdbestuursle-
den vereist.

4. Artikel 17 leden 1 tot en met 4 der statuten is van 
overeenkomstige toepassing.

BEVOEGDHEDEN DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 3
1. Overeenkomstig artikel 10 lid 2 van de statuten 

en buiten rechte; daarnaast zijn de voorzitter en de 

2. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van 
de besluiten van het hoofdbestuur en voorts met het 
dagelijks beheer en de afdoening van de lopende 
zaken der Vereniging; het neemt daarbij de richtlij-
nen van het hoofdbestuur in acht.

3. Het legt na voorbereiding de zaken van meer 
ingrijpende aard ter beslissing voor aan het hoofdbe-
stuur.
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KAAder kerkadvies beschikt over brede 
kennis en heeft ruime ervaring met 
advisering op ruimtelijk, functioneel, 

historisch gebied. 

Interesse? Bezoek ons op het congres of 
neem vrijblijvend contact met ons op.

0624491848
info@kaader.nl
www.kaader.nl

Breder gebruik?

Afstoot?

Uitbreiding?

Herbestemming?

Nieuwe locatie?

Ander kerkelijk gebruik?
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4. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat 
het personeel der Vereniging en regelt met inachtne-
ming van het bepaalde in artikel 8 de arbeidsvoor-

bepaalt.

5. Het dagelijks bestuur is bevoegd in spoedeisende 
gevallen een beslissing te nemen, doch blijft te dien 

VOORZITTER

Artikel 4

besprekingen op de vergaderingen. Hij is niet 

tekent met de secretaris alle stukken, die van de 
Vereniging in het openbaar uitgaan, uitgezonderd 

voorzitter.

SECRETARIS

Artikel 5
1. De secretaris is onder andere belast met de corres-

het notuleren der vergaderingen en het maken van 
het jaarverslag, dat de goedkeuring behoeft van het 

(2e) secretaris bijgestaan of vervangen.

PENNINGMEESTER

Artikel 6
1. De penningmeester voert het geldelijk beheer der 

Vereniging en hare instellingen met inachtneming 
van door het hoofdbestuur te geven richtlijnen. Hij 
krijgt daartoe volmacht van het hoofdbestuur. Hij 

-
meester bijgestaan of vervangen.

3. De aan het hoofdbestuur overgelegde rekening en 

-

door het hoofdbestuur voorlopig vastgesteld. Bij 
deze voorlopige vaststelling onthoudt de penning-
meester zich van stemmen. De voorlopige vaststelling 
van de rekening door het hoofdbestuur strekt de 
penningmeester tot decharge.

 Goedkeuring van de rekening door de algemene 
vergadering strekt het hoofdbestuur tot decharge.

4. Hij int jaarlijks de contributie die aan het lidmaat-
schap is verbonden.

VERGOEDINGEN, REIS- EN VERBLIJFKOSTEN EN 
VACATIEGELDEN

Artikel 7

de leden van door het hoofdbestuur ingestelde 
commissies komen ten laste der Vereniging, evenals 
reis- en verblijfkosten der hoofdbestuursleden voor 

Vereniging zijn gemaakt.

PERSONEEL

Artikel 8
1. Het hoofdbestuur stelt, op voorstel van het dagelijks 

bestuur, de rechtspositieregeling vast van het 
personeel dat in vaste of tijdelijke dienst van de 
Vereniging is.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9

de eerstvolgende jaarvergadering.

-

Artikel 10

de leden en de leden van het hoofdbestuur toege-
zonden.

Artikel 11
1. Op de algemene vergadering in artikel 12 der 

die door het hoofdbestuur aan de orde zijn gesteld, 
benevens de voorstellen, die door de leden der 
Vereniging of de  afdelingen schriftelijk bij het 
hoofdbestuur tijdig zijn ingediend.

de convocatie.

vermeld kan op een algemene vergadering niet 

Artikel 12

algemene vergadering moet zijn voorzien van en 
door voorzitter en secretaris van het college van 
kerkrentmeesters getekende schriftelijke machtiging, 

2. De afgevaardigde draagt er zorg voor dat bij de 
aanvang der vergadering de secretaris in het bezit is 
van zijn  machtiging.

E

http://1.de/
http://1.de/
http://3.de/
http://1.op/
http://2.de/
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CONTRIBUTIE

Artikel 13

op voorstel van het hoofdbestuur door de algemene 
vergadering vastgesteld.

2. Indien het lidmaatschap ingaat na dertig juni is voor 
dat jaar de helft van de contributie verschuldigd.

3. In bijzondere gevallen beslist het hoofdbestuur.

4. Geen contributie is verschuldigd door ereleden.

zal over het resterende deel van het verenigingsjaar 
geen teruggave van contributie plaatsvinden.

ORGAAN / WEBSITE

Artikel 14
1. De Vereniging geeft een orgaan uit en beheert een 

2. De voorzitter van de redactie voert met de redacteu-
ren de redactie geheel zelfstandig uit.

3. De voorzitter van de redactie en de overige leden van 

door het hoofdbestuur.

4. Het honorarium van de voorzitter van de redactie en 

door het hoofdbestuur.

5. De voorzitter van de redactie is, indien het dagelijks 
bestuur dit verlangt, gehouden de   vergaderingen 
van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur bij te 

6. Het hoofdbestuur kan uit leden van het hoofdbe-
stuur en van de afdelingsbesturen een commissie van 

-
den terzijde staat. De leden van deze commissie 

hoofdbestuur.

7. Het hoofdbestuur stelt regels vast over de abonne-
mentsprijs, het aantal abonnementen aan het 
lidmaatschap van de Vereniging verbonden en, op 
voorstel van de redactie, het redactiestatuut.

AFDELINGEN

Artikel 15
1. De Vereniging kent de volgende afdelingen:

Groningen
Friesland
Drenthe

Overijssel/Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant/Limburg

In beginsel zijn de provinciegrenzen bepalend voor de
grenzen van de afdelingen.

INWERKINGTREDING HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT

Artikel 16
-

gelijktijdig met de statuten.

Uw kerkzaal snel ombouwen of eenvoudig geschikt 
maken voor een concert of expositie. Iedere kerk 
heeft zijn eigen wensen. Voor iedere ruimte hebben 
wij een passende stoel. 

Bezoek ons tijdens het VKB jaarcongres op 
zaterdag 18 april of kom naar onze showroom.  

Papland 9-1A, Gorinchem. Tel. 0183  74 53 53

http://3.in/
http://1.de/
http://2.de/
http://3.de/
http://5.de/
http://1.de/
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Uniek jubileum:  
50 jaar in dienst van de VVK/VKB

Ben van der Schaaf

Een zeer bijzondere onderscheiding 
bij een zeer bijzonder jubileum. De 
voorzitter van de VKB, mr. Peter A. 
de Lange, reikte op 22 januari 2015 
de gouden VKB-onderscheiding met 
briljant uit aan de heer R.M. Belder. 

precies vijftig jaar in dienst van de 
VKB en haar rechtsvoorganger, de 
Vereniging van Kerkvoogdijen. De 
voorzitter sprak hem met grote 

namens het hoofdbestuur de 
hoogste onderscheiding van de 

-

Vanaf 1965 
R.M. (Rokus Marcus) Belder trad in 
januari 1965 bij de toenmalige 
Vereniging van Kerkvoogdijen in 

en assistent boekhouder. In 1974 

hij tevens eindredacteur van het 
maandblad “De Kerkvoogdij”, nu 
“Kerkbeheer”. In mei 2008 ging hij 
met pre pensioen en bleef toen nog 
part time in dienst van de VKB als 
projectleider. In mei 2010 nam Rook 
Belder bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd 

voor de Vereniging en voor de Kerk 
actief, onder meer als projectmede-

-
heer”, als ambtelijk secretaris van de 

-
ving (ICG) en van de Stichting 
Stormbrand.

Rook Belder heeft heel veel over de 
VVK, de VKB en de Kerk gepubli-
ceerd Hij schreef in 1995 samen met 
de journalist Evert Mathies het boek 
“In dienst van de kerk” over de 
geschiedenis van de VVK (1920-1995) 
en in 2005 het vervolg onder 

dezelfde titel over de volledige 
geschiedenis van de VVK (1920-
2004). In december 2009 voerde hij 
de eindredactie van de VKB-uitgave 
“Passie voor Kerken” en in januari 
2010 van het Vademecum Kerkelijke 
Begraafplaatsen. In de afgelopen 
jaren schreef hij een aantal boeken 
over de historie van jubilerende 
provinciale afdelingen van de 
Vereniging.

Serieuze boodschap

onderscheiden, maar echt niet te 
scheiden”, zei dan ook de voorzitter 
van de VKB. “Rook dient de Kerk en 
de VKB en allen die daarin een dak 
en schuilplaats in ons land mogen 

immer serieuze boodschap van 

gedurende een zekere tijd met name 
de belangen van de plaatselijke 
kerkelijke gemeente dienen. De VKB 

en met vele deskundigen en partners 
altijd en voortdurend samen doen. 

hart en ziel doen. Veruit de overtref-
fende trap van dat alles is Rook 
Belder”.

Rook Belder onderscheiden met VKB-goud met briljant 

name naar de decennialange 
activiteiten van de heer Belder voor 
Kerkbalans, sinds de eerste actie in 
1972, zijn deskundigheid op het 
terrein van verzekeringen en 
begraafplaatsen, de advisering van 
kerkrentmeesters overal in den 
lande, zijn vitale rol als eindredac-
teur van het maandblad “Kerkbe-

jaren in allerlei situaties onvermoei-

kerkrentmeesters en plaatselijke 
gemeenten. “Rook Belder is op de 

-
-

leven is hij ons allen tot levend 
voorbeeld”, aldus de VKB-voorzitter.

Dienstbetoon
“Zijn verenigingsgeheugen is 
legendarisch. Pogingen om die 
kennis af te tappen naar servers zijn 
tot op heden jammerlijk mislukt. 
Rook is ook een meester-verteller. 
Zijn anekdotes zijn zeer talrijk. Zijn 
bescheidenheid is onbescheiden 
groot. Zijn dienstbetoon kent geen 

Rook onverdroten voort”, aldus de 
VKB-voorzitter. Door de jaren heen 
heeft Rook Belder, naast alle 
voorkomende en reguliere bureau-

gehouden met Kerkbalans. De heer 

actie Kerkbalans onder het motto 

vraagt Rook zich volgens mij nog 

Namens de VKB, het hoofdbestuur, 

bestuurders van de afdelingen, de 
duizenden kerkrentmeesters in 
Nederland en ook namens alle 

Belder uit hoofde van zijn kerkrent-

VKB-voorzitter hem zeer hartelijk 

Rook Belder

E
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Onderscheidingen van de VKB

GOUD MET BRILJANT
toegekend aan:

Pieter Johannes Feij, Arnemuiden, 50 
jaar organist 

Cornelis Sluijk, Dongen-Rijen, 50 jaar 
organist 

Klaas Post, Emmeloord, 60 jaar 
organist, onderhoud orgel, technisch 

 

Hendrik Willem Ligtenberg, Ruurlo-
Barchem, 60 jaar penningmeester/
administrateur begrafenisregeling
 
Grietje Talsma-Calsbeek, Stiens, 60 
jaar organiste

GOUD  
toegekend aan:

Boke Dijkstra, Apeldoorn, 43 jaar 
organist

Pieter Lok, Blankenham, 40 jaar 
organist

Abraham Jan Walraven, Middelburg, 
40 jaar organist

Andries Jan Verheus, Soesterberg, 40 
jaar organist

ZILVER 
toegekend aan:

Karel Maria Cornelis Lasschuit, 
Ellecom-De Steeg, 25 jaar organist

Jacobje Reker-Bakker, Kampen, 25 
jaar interieurverzorgster

Maurits Kool, Langedijk-Noord, 33 
jaar koster 

Janna Geertruida Kool-de Jong, 
Langedijk-Noord, 33 jaar kosteres
 

Hermanus Hendrik Reijers, Nijkerk, 
25 jaar organist 

Bastiaan Verhorst, Oud-Beijerland, 
26 jaar notabel, kerkrentmeester, 
penningmeester en verzorgen 
verjaardagsfonds

Albert Kers, Vaassen, meer dan 25 
jaar organist

B. Verhorst Oud-Beijerland

K.M.C. Lasschuit, Ellecom-De Steeg

A.J. Walraven, Middelburg

G. Talsma-Calsbeek, Stiens

B. Dijkstra, Apeldoorn

A.J. Verheus, Soesterberg

J. Reker-Bakker, Kampen

M. Kool en J.G. Kool-de Jong, 
Langedijk-Noord

daarbuiten”. De heer De Lange 

bijzondere jubilaris nadrukkelijk ook 
diens echtgenote, Teja Belder-Dorst: 
“Zonder haar had je dit allemaal niet 

elkaar zeer veel dank verschuldigd”.

Ben van der Schaaf was journalist en 
overheidsvoorlichter. Hij is redactio-
neel medewerker van “Kerkbeheer” 
en van “Kerkbeheer online”.
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A. Kers, Vaassen

F. van Merbel, Roosendaal

Veenendaal, 26 jaar organist

Cornelis Arie Kraal, Waardenburg en 
Neerijnen, 38 jaar kerkrentmeester
 
Janna Christina van Oord, Werken-
dam, 25 jaar organist

 
BRONS 
toegekend aan:

Leonard Jan Hartman, ’s-Gravenha-
ge, 11 jaar ouderling-kerkrentmees-
ter Abdij Ontmoetingskerk 

Willem Jannnis de Groote, Lent, 20 
jaar ouderling-kerkrentmeester
 
Frederik van Merbel, Roosendaal, 19 
jaar koster 

Jan Edzo Bronda, Sebaldeburen, 6 
jaar kerkrentmeester

W.G. Leeuwenkamp, Veenendaal

GOUD  
toegekend aan:

Cornelia Elisabeth Steenis-Brugge-

verjaardagsfonds 

Willem Mes, Stede Broec, 40 jaar 
diaken en penningmeester diaconie

ZILVER 
toegekend aan:

Heintje Stevens-Schuurman, Lent, 
25 jaar afvaardiging ZWO groep en 

 
Bert van Bokhoven, Linschoten, 31 
jaar ouderling, preekvoorziener en 
ouderling kerkrentmeester
 

Protestantse Kerk in Nederland

Insignes van de 

ouderling-kerkrentmeester, koster, 
organist, voorzitter kerkenraad en 
scriba

 
 

Brons
toegekend aan:

Anna Geertruda Johanna Niessen, 
Grevenbicht, 21 jaar dirigent 
zangkoor “Ons Genoegen”

G. Groenewegen, Oosthoek te Hulst 
(Zeeuws Vlaanderen),

W  Enquête instandhoudingssubsidie
 
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen sinds 2006 instandhoudingssubsidie 

-
voerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is in 2013 aanzienlijk 

en zet daarom een enquìte uit bij alle eigenaren die sinds 2006 instandhou-
dingssubsidie hebben aangevraagd.

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de vraag hoe monumenteigena-

maximale subsidiabele kosten - behalve voor molens, archeologie en groen 

opzichte van de oorspronkelijke regeling uit 2006.

bij de beslissing om subsidie aan te vragen. 

Eigenaren ontvangen eind februari per brief een uitnodiging voor het onder-

van de vragen duurt ongeveer 15 minuten.
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sIKN

Gemeenteleden en parochianen die niet naar de kerk kunnen komen, kunnen de dienst of viering 
dankzij kerkomroep van sIKN toch meebeleven. Omdat de wensen en mogelijkheden met 
betrekking tot techniek en budget voor iedere kerk uniek zijn, levert sIKN altijd maatwerk. 

Meer weten over de kijk- en luisterverbindingen van sIKN? 
Bezoek onze website www.sikn.nl of bel 0182 - 750 520.

KIJK- EN LUISTERVERBINDINGEN VIA • INTERNET • KABEL • TELEFONIE

Kerkomroep.nl: meekijken en -luisteren 
via computer, tablet of smartphone!

 Beleef de verbinding

www.kerkomroep.nl • info@kerkomroep.nl

sIKN verbindt

Kerkomroep.nl

Kerkomroep.nl is dé site voor online 
kerkdiensten uit heel Nederland. 
Tweeduizend kerken zenden diensten 
en vieringen uit via kerkomroep.nl. 
Onze ambitie? Alle Nederlandse 
kerken via de site én via de handige 
app presenteren. In geluid en steeds 
vaker ook met beeld. Zo brengen we 
de kerk nog dichterbij!

Jouw kerk ook op kerkomroep.nl?
Ga naar www.kerkomroep.nl en meld je vandaag nog aan!

Geluid én beeld,

uw eigen kerk in huis!

App Kerkomroep

al 40.000 downloads!

Wel zo vertrouwd! sIKN blijft verbinden

http://www.sikn.nl/
http://kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
mailto:info@kerkomroep.nl
http://kerkomroep.nl/
http://kerkomroep.nl/
http://kerkomroep.nl/
http://kerkomroep.nl/?
http://www.kerkomroep.nl/
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Belangrijke gemeentelijke 
projecten - 2

Restauratie orgel Urk
Het Meere-orgel dat uit 1792 dateert 
en sinds 1911 in de Bethelkerk van 
de protestantse gemeente Urk staat, 

bijzondere is dat deze restauratie is 
gerealiseerd zonder rijkssubsidie.  Er 

-

orgel in Urk als een bijzonder en 

september 2011 is met de restauratie 
begonnen en in de zomer van 2013 

bedroegen -

Flevoland en gemeente Urk  
 276.000, subsidies van cultuurfond-

sen  47.000 en opbrengst acties en 
giften  323.000. Voor het restant is 
een geldlening gesloten.

Restauratie hervormde kerk 
Heino
Behalve voor de hervormde gemeen-
te, is de monumentale kerk van 
Heino ook van betekenis voor de 
Heinose samenleving. Enkele jaren 
geleden is begonnen met de eerste 
fase van de restauratie van de kerk 

uitgevoerd. Het college van 
kerkrentmeesters meldt dat het 

door de kerkelijke gemeente en de 
Heinose samenleving. Er is gezorgd 
voor een goede inrichting zoals: 

goede geluidsapparatuur. Er is een 
glazen tochtportaal bij de hoofdin-
gang gemaakt en ter hoogte van de 
kerktoren een stiltecentrum. De 
totale kosten bedroegen  320.000. 

opbrengst acties  55.000, eigen 
middelen  45.000, BRIM-subsidie  

 70.000, opbrengst fondsen  
 25.000 en een lening bij de 

diaconie van  125.000.

Renovatie kerkzaal Jubbega
Het project van de restauratie van 
de kerkzaal van Jubbega omvatte 
het herstellen, stukadoren en sausen 

centrum met preektafel zijn even-
eens aangebracht. Rijkdom en 
Geborgenheid is de gedachte van de 
architect die bij het kleuradvies 

om de kerkzaal aantrekkelijker te 
maken door modern kleurgebruik 
en een eigentijdse inrichting. De 

 
 42.000. Uit eigen middelen 

 20.000, 
een legaat van een overleden 
gemeentelid van  8.000 en bijdra-
gen uit fondsen bijna  14.000.

Het Perron voor 
Driestwegkerk te Nunspeet
De protestantse gemeente Nunspeet 
meldt dat nadat in 1982 een actie 

herhalen met als inzet: geld inzame-
len voor goede doelen. Het hele jaar 

-

ingezameld, gerepareerd en schoon-
gemaakt. Op Koningsdag en op een 

een groots opgezette markt in en 
rond de kerk verkocht. De opslag 

een ondoenlijke situatie. Door 

Nunspeet kon naast de kerk een 

30 jaar bestaat en volledig door 

diaconie heeft uit de opgehaalde 
goederen de eerste keus om zo 
minderbedeelde gemeenteleden van 
dienst te kunnen zijn. De kosten zijn 
circa  100.000 die door de kerke-
lijke gemeente zijn voorgeschoten. 
Jaarlijks vloeit er circa 1/3 van de 
opbrengst van  20.000 terug naar 
de kerk.

Restauratie ringmuur 
Oldeberkoop
De Bonifatiuskerk in Oldeberkoop 
vormt met de muur die het kerkhof 
omringt een rijksmonument. De 
ringmuur verkeerde in slechte staat 

Voor de kleine kerkelijke gemeente 

kosten leiden. De kerkenraad heeft 
gezocht naar een structuur  om de 

onderhoud van de beeldbepalende 
dorpskerk met ringmuur ook door 

Instandhouding Bonifatiuskerk 
Oldeberkoop opgericht met als doel 

Deze stichting heeft gelijktijdig het 
project aangevuld met de recon-

in het verleden onderdeel van de 

bedroegen -
 160.550, provincie 

Friesland  35.000, fondsen  35.750, 
kerkelijke gemeente  22.000 en de 
opgerichte stichting bracht het 
restant van  21.700 in.
 

voor de plaatselijke gemeente. De destijds genomineerde projecten van de gemeenten Streefkerk en Epe zijn in 
-

dingen van gemeenten.
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Onlangs gaf de Stichting ERM 

Monumentenzorg) een brochure uit 

energiezuinig; Praktische tips voor 
verduurzaming”. De Stichting ERM 
heeft allerlei maatregelen op een rij 
gezet om tot een goede balans 
tussen comfort, energieverbruik en 

 
Goed monumentenbehoud en het 

lastig te combineren. Gaat het om 
prestaties op het gebied van 
gebruikscomfort en duurzaamheid, 
dan hebben monumenten de 

Isolatie-initiatieven stuiten bijvoor-

-
zuinige technieken en installaties 
lijken doorgaans niet goed inpas-
baar. Maar gezien de beschermde 
status van monumenten is sloop of 
vervanging niet aan de orde. 

Bij monumenten zijn in het verleden 
meestal geen isolatietechnieken en 
moderne isolatiematerialen toege-

grond, buitenmuren, vensters en 

vaak slecht binnen. Verouderde 

verhogen het ongemak. En dan zijn 
(of lijken) er de beperkingen voor 

-

-
ming heeft meestal nog niet plaats-
gevonden.

Thermische verbetering van de 

standaardoplossingen voor thermi-
sche verbetering zijn bijna nooit 
mogelijk door het beginsel van 
behoud van beeld en materiaal. Ook 

toegevoegde isolatielaag zijn 
riskant. Vochtbelasting door con-
densvorming (zeker na onoordeel-
kundige isolatie!) vormt steeds een 
grote bedreiging. 

Maar toch zijn met kennis van zaken 
(monumenteninstandhouding, 

energiebesparing te bereiken. Er is 
inmiddels veel ervaring met maatre-
gelen binnen monumenten opge-

W  Steun voor 81 Duitse kerkrestauraties
 
De Evangelische Kirche in Deutschland geeft dit jaar  1,1 
miljoen aan plaatselijke kerken voor restauratieprojecten. 
Dat is bekend gemaakt door Stiftung KiBa (Stichting voor 
het behoud van kerkelijke monumenten in Duitsland), zo 

daarvan nu gehonoreerd; 65 in de voormalige Oost-Duit-
se deelstaten en 16 in deelstaten van het vroegere 
West-Duitsland.

Vorig jaar kregen tachtig kerken bij elkaar een bedrag 
van meer dan  1 miljoen. De stichting heeft 2800 
donateurs in geheel Duitsland. Voor  5 per maand 

geïnvesteerd in plaatselijke kerken. KiBa doet onder 

dag voor u blijvend’.
 

W  Uw monument energiezuinig

Is uw kerk 
digitaal ook 
een goed 
rentmeester?

Ontdek het op
» www.goedeorde.nl

daarbij telkens de kansen en 
beperkingen. Door slimme aanpas-
sing van of vervanging van installa-

monument energiezuinig; Praktische 

-
ven. 

indicatie voor het effect van die 
maatregelen op:
•  de comfortverbetering (in vier 

niveaus van matig, redelijk, goed 
tot uitstekend) 

•  de mate van energiebesparing 
(eveneens in vier niveaus van 
matig, redelijk, goed tot uitste-
kend) 

•  de ordegrootte van de terugver-
dientijd . 

bij de stichting ERM, e-mail: secreta-

exemplaar  4,50 per stuk (excl. 
BTW) in rekening gebracht.
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 www . d o n a t u s . n l    t e l .  073  -  5 221700

Graag informeren wij u nader. Bel ons gerust voor een informatiefolder of een afspraak. 
Ook kunt u via onze website vrijblijvend een offerte aanvragen.

Voor kerken en kerkelijke gebouwen heeft Donatus een aantal specifieke verzekerings-
producten ontwikkeld. Ook voor kerkelijke werkers in loondienst en kerkelijke vrijwilligers 
heeft Donatus verzekeringen op maat. Bijvoorbeeld:

aansprakelijkheid en rechtsbijstand
auto/verkeersschade
CAR-verzekering
inboedel/inventaris
kerkgebouwen, pastorieën en woonhuizen
kostbaarheden
milieuschade

monumenten
ongevallen vrijwilligers
orgels
verenigingsgebouwen
ziekengeld  
(loondoorbetaling bij ziekte)
ziektekosten/zorgverzekering

h e t  v e r t r o u w d e  v e r z e k e r i n g s l o k e t  v a n  A  t o t  Z

D o n a t u s 



KERKBEHEER128

BELANGENBEHARTIGING • DIENSTVERLENING • KENNIS INSTITUUT

Centraal Bureau Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 
in de Protestantse Kerk in Nederland
Nicolaas Maessingel 271D, 3311 KS Dordrecht
Postadres: Postbus 176, 3300 AD Dordrecht. 
Telefoon: 078 - 639 36 66, Fax: 078 - 631 59 49
E mail: info@kerkrentmeester.nl  
Website : www.kerkrentmeester.nl

 
VERENIGING VOOR 

KERKRENTMEESTERLIJK 

BEHEER IN DE PKN

VKB - IN DIENST VAN DE KERK

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer is de organisatie 
van beheerders in de Protestantse Kerk in Nederland. De VKB 
zorgt voor de belangenbehartiging en de dienstverlening voor 
haar leden. 

Daarnaast is de Vereniging een kennisinstituut ten dienste van 
kerkrentmeesters en alle andere beheerders in de Kerk. De VKB 
beschikt daartoe over veel kennis en ervaring op het gebied van 
geldwerving, gebouwen en monumenten, beheer van begraaf-
plaatsen, verzekeringen, enz. 

De VKB weet wat er speelt in de kerk en in de wereld daar 
omheen. Zij weet wat kerkelijke gemeenten nodig hebben en 
zoekt daar betaalbare oplossingen voor. Protestantse gemeenten, 
Hervormde gemeenten, Gereformeerde kerken en Evangelisch-
Lutherse gemeenten, maar ook externe relaties die binnen de 
doelstellingen van de Vereniging vallen, kunnen gebruik maken 
van de volgende diensten van de VKB:

• MAATWERK IN VERZEKERINGEN:
  nu al ruim 6000 verzekeringen, ondergebracht bij Marsh/Mercer, 

voor WA, bestuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstand, 
ongevallen, fraude en beroving, vervanging van predikanten, 
zorg en inkomen, inkomensverzekeringen onder op maat 
gemaakte polisvoorwaarden en tegen uiterst scherpe premies.

 
• STEUN BIJ GELDWERVING:
  al het materiaal voor de actie Kerkbalans, eigen folders en 

brochures voor uw gemeente, advies voor de plaatselijke 
geldwerving.

• ADVIEZEN VOOR BEHEERDERS:
  over kerktorens, orgels en kerkverwarming, belastingwetgeving 

en beheer van kerkelijke begraafplaatsen.

• PUBLICATIES:
  handleiding voor kerkrentmeesters, modellen voor plaatselijke 

regelingen, overeenkomsten en tarieven.

• ONDERSCHEIDINGEN VOOR VRIJWILLIGERS:
  draaginsignes en speldjes bij jubilea van kerkelijke medewer-

kers.

mailto:info@kerkrentmeester.nl
http://www.kerkrentmeester.nl/

