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Instituten & Charitas

We zijn gespecialiseerd in financiële dienstverlening aan 

maatschappelijke organisaties. Tot onze klanten rekenen wij 

goede doelen, vermogensfondsen en religieuze instellingen. 

Wij staan bestuurders van deze organisaties met raad en 

daad terzijde bij het realiseren van hun maatschappelijke 

doelen. Kijk eens op abnamromeespierson.nl

Omgaan met 
maatschappelijk
vermogen

http://abnamromeespierson.nl/
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KKA Kerkscan

Vele plaatselijke gemeenten hebben in toenemende mate moeite om 
de eindjes aan elkaar te knopen. Voor verschillende gemeenten zijn 
tekorten bijna onontkoombaar. Echter, voor andere gemeenten zijn er 
aanpassingen van het beleid of besparingen mogelijk.

KKA biedt deskundige hulp om zo lang mogelijk een � nancieel 
vitale gemeente te blijven.  
 
Wij analyseren uw organisatie en cijfers. Hierna maken wij een plan van 
aanpak om zo mogelijk uw opbrengsten te vergroten, uw uitgaven te 
verkleinen, uw organisatie te stroomlijnen én perspectief te bieden op 
een blijvende vitale gemeente. Voor deze Kerkscan brengen wij u slechts 
het gereduceerde tarief van € 300,00 in rekening (exclusief btw).
 
Doe uw voordeel met de KKA Kerkscan 
In de achterliggende jaren zijn wij al voor vele gemeenten dienstbaar 
geweest. Graag kom ik naar u toe. Dit kan zowel overdag als ’s avonds. 
Meer informatie? U kunt mij bereiken op mijn rechtstreekse nummer: 
(033) 467 12 88 of stuur een e-mail naar g.geluk@kkgkka.nl.

Belt u mij voor een afspraak?

Met vriendelijke groet, 

Gijsbert Geluk
Directeur KKA/KKG

...zorg voor een vitale gemeente!

Koningin Wilhelminalaan 23  |  Postbus 675  |  3800 AR  Amersfoort  |  T (033) 467 10 12  |  E info@kkgkka.nl www.kkgkka.nl

mailto:g.geluk@kkgkka.nl
mailto:info@kkgkka.nl
http://www.kkgkka.nl/
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Als VKB hebben we het brede werkterrein van kerkbe-
heer overzichtelijk willen maken door vier thema’s te 
benoemen waarover het gaat. Dat zijn: mensen, organi-
satie, gebouwen en geld. Natuurlijk is elk schema een 
bedenksel. De werkelijkheid laat zich nooit geheel in een 
model passen. Toch helpt het ons om naar de kerk en 
naar het beheer in de kerk te kijken. Op alle vier de 
terreinen zijn er veranderingen gaande.  

Bij ‘mensen’ gaat het om de positie van betaalde werkers 
in de kerk, predikanten, kerkelijk werkers, kosters, musici, 
maar ook om alle vrijwilligers. We zien steeds meer 
vragen opkomen over de ‘bemensing’ van de kerk, hoe 
betalen we betaalde krachten, hoe binden we de 
vrijwilligers? Ondertussen hangen de thema’s met elkaar 
samen.  

Neem ‘geld’ en ‘gebouwen’.  Het zijn middelen om het 
kerk-zijn mee vorm te geven, bijvoorbeeld een plaats van 
samenkomst om te vieren en om te leren. De kerk is niet 
van vandaag, dus we hebben gebouwen ontvangen uit 
het verleden. Hoe gaan we er mee om, hoe kunnen we 
ze gebruiken voor onze manier van kerk-zijn vandaag? 
Geld: de kinderen van deze wereld gaan er soms wijzer 
mee om dan de kinderen van het licht, lezen we in het 
evangelie (Lucas 16:8). Hoe kom je er aan, en wat doe je 
er mee? Dat stelt vragen over de manier waarop we 
plaatselijk en landelijk kerk willen, kunnen, mogen en 
misschien ook wel moeten zijn. Nieuwe generaties gaan 
anders om met hun bereidheid iets van hun inkomen of 
vermogen ter beschikking te stellen aan kerkenwerk. Dat 
geldt net zo voor hun tijd. Natuurlijk laten we ons als 
(jonge) christenen ook daarin vormen door het evangelie. 
Het neemt niet weg, dat betrokkenheid bij het Koninkrijk 
van God en bij de kerk verschillend beleefd wordt. 
Anders dan we altijd gewend waren, wellicht. Daar 
hebben we op in te spelen. Geen donatie zonder relatie, 
wordt er wel gezegd. Mensen moeten het gevoel kunnen 
hebben, dat wat ze steunen in tijd en geld, iets te maken 
heeft met hun leven.  

Dan komt ook ‘organisatie’ in beeld. Onze kerk en onze 
gemeenten zijn organisatorisch ‘ontworpen’ in een 
andere tijd, met een andere schaal van kerk-zijn dan 
waar we nu naar toe gaan. Zeker, we herkennen bijbelse 
principes in het protestantse kerkmodel. Ik ben blij dat 
onze kerk – getuige de nota ‘waar een Woord is, is een 
weg’ – een realistische �n een hoopvolle toon aanslaat. 
We steken ons hoofd niet in het zand, maar laten ons 

ook niet verlammen. Als er te veel kamers leeg komen te 
staan, is het de vraag of je niet naar een kleiner huis 
moet verhuizen. Om vervolgens – zij het op een andere 
schaal – vitaal verder te gaan. 
 
Jezus vroeg het al aan zijn eerste volgelingen: willen 
jullie ook niet weggaan? “Tot wie zouden wij gaan, want 
U hebt woorden van eeuwig leven”, was het antwoord. 
Zolang mensen geraakt worden door die woorden van 
eeuwig leven, ook in onze steden en dorpen, is er kerk. 
Tegelijk beginnen we niet bij nul. We hebben ook een 
verantwoordelijkheid voor wat ons is overgeleverd, 
geestelijk, maar ook materieel. 
 
De kerk is een ‘werkplaats van de Geest’, zoals het eens 
werd getypeerd. Zeker in onze tijd zien we dat het gaat 
om ‘kerk in uitvoering’. Er wordt verbouwd, maar tijdens 
de verbouw zijn we wel open. Het vraagt stuurmans-
kunst. Het vraagt inspanning. Het vraagt geloof, liefde 
en hoop. 
 
Over al deze dingen willen we in ons VKB-congres van 
april spreken met alle kerkrentmeesters van onze kerk en 
alle belangstellenden die daarop af komen. Wat zien we 
gebeuren in de kerk op weg naar 2025? Wat staat ons te 
doen? Hoe worden wij geroepen? Welke weg hebben we 
te gaan? Hoe vullen we in wat er al aan aanzetten is 
gegeven? Graag ontmoet ik u op ons congres in Amers-
foort, met als titel: “Kerk in uitvoering”.

Voorzitterskolom

Kerk in uitvoering

Mr. Peter A. de Lange

Florence: kerk  
in de steigers
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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

MarshMercerAd VKB 2014.indd   1 9/30/2014   6:20:09 PM

http://www.vkb-verzekeringen.nl/
mailto:info.vkb@mmc.com
mailto:info.vkb@mmc.com
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Terugblik VKB-Congres 2015

Op zaterdag 18 april 2015 werd het jaarlijks congres van 
de VKB gehouden. De VKB kent vier leidende thema’s 
waarmee ze haar werk structureert: Mensen – Organisa-
tie – Gebouwen – Geld. In 2015 lag het accent vooral op 
het thema ‘geld’. In zijn jaarrede stond de voorzitter, mr. 
P.A. de Lange, stil bij het thema ‘Geld naar vermogen’, 
met als ondertitel: ‘een schat in aarden vaten’. Hij stond 
stil bij de (financiële) kwetsbaarheid van vele gemeenten, 
maar ook bij de missie die er is voor de Protestantse Kerk 
in Nederland in haar geheel en de plaatselijke gemeen-
ten, om met de aanwezige talenten te blijven ‘woekeren’ 
om in ons land het Evangelie te blijven dienen. De Lange 
legde nadruk op het belang van vitale lokale gemeenten 
en op de dienstbaarheid van ‘beheer’ aan alle vormen 
van geloofsuitingen die in en vanuit onze kerk gestalte 
krijgen. 

De hoofdinleider op het congres was dr. C.P. Veerman. Hij 
verraste de aanwezigen met een heuse tijdrede, waarin 
hij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen afzette 
tegen wat er van een kerk als zichtbare organisatie en 
van een kerk als geloofsgemeenschap verwacht mag 
worden. In de aansluitende forumdiscussie, waaraan 
naast dr. Veerman werd deelgenomen door dr. A.J. 
Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk en drs. H. van der 
Wal, dagelijks bestuurslid van de VKB, werd vanuit de 
analyse ook vooruit gekeken naar de toekomst. Wat 
wordt er van kerkzijn verwacht? Wat zijn de organisatori-
sche vraagstukken, en wat is daarbij de positie van 
beheer? Wat moeten en kunnen gemeenten en de kerk 
als geheel doen om het kerkzijn vitaal te houden? Het 
jaar 2016 zou verder het jaar worden richting de synode-
zitting van november waar de nota ‘Kerk naar 2025’ aan 
de orde zou komen. In april wierp dit zijn schaduwen al 
vooruit. ‘s Middags vond een programma met diverse 
workshops plaats.

In de Algemene Ledenvergadering op dezelfde dag werd 
afscheid genomen van de bestuursleden mw. E.J. Steen-
sma-Dijk, en de heren ing. D.J. van Cuilenburg AA/MA en 
prof. ir. M.J.L. Tiernego. Benoemd als nieuwe leden van 
het hoofdbestuur werden mw. mr. A.P.M. de Jong-Cos-
man uit Nootdorp en de heren G. Koffeman uit Oudewa-
ter en C.W. van Tilborg uit Giessen (NB). 

Tijdens het congres werd door de heer drs. H. van der 
Burg namens de jury voor de tweede keer de VKB- 
Marsh-Mercer Award uitgereikt. Op het thema van 2014 
(‘Mensen’ – met name het vrijwilligerswerk) waren 22 
inzendingen gekomen. Mooie voorbeelden die ons allen 
kunnen inspireren. De eerste prijs ging naar de Protes-

tantse gemeente van Oud Avereest-Balkbrug. Veel 
waardering voor alle vrijwilligers. Juist door het samen 
optrekken is het gelukt de functies van de twee kerkge-
bouwen te scheiden en ze allebei te behouden. De monu-
mentale kerk wordt nu multifunctioneel ingezet. De 
wijze waarop vervolgens de exploitatie tot stand kwam, 
wordt buitengewoon gewaardeerd. De tweede prijs was 
voor de Protestantse gemeente Dinxperlo. Wat opviel 
was dat de gemeente begon met een uitvoerige inventa-
risatie naar de belangstelling voor vrijwilligerswerk en de 
aanwezige gaven en talenten. Voor de Protestantse 
gemeente Laren (Gld) was de derde prijs. Zij stuurde het 
plan ‘De Laornse Passion’ in om het paasverhaal op een 
eigentijdse wijze in het dorp te vertolken.

MENSEN

Bij het arbeidsvoorwaardenoverleg voor de 
predikanten waren in 2015 de volgende drie onderwer-
pen belangrijk:
1. Wachtgeldregeling; aanpassingen in verband met het 

opschuiven van de AOW-leeftijd.
2. Salarisoverleg met predikanten; bespreking van de 

ruimte voor verbetering van het traktement naar 
aanleiding van de overeengekomen salarisverhoging 
van rijksambtenaren.

3. Rechtspositie van de predikanten voor gewone 
werkzaamheden. De Adviescommissie van de synode 
heeft o.a. de volgende adviezen gegeven:

- Handhaaf de huidige kerkelijke rechtspositie.
- Vermijd werkgeversgedrag ten opzichte van 
  predikanten.
- Doe verder onderzoek naar verbetering van preventie
  en interventie bij spanningen.
- Investeer in de kwaliteit van bestuurlijke gremia die
  de rechtspositie onderhouden.

Binnen het beleidsveld ‘Mensen’ is ook in 2015 aandacht 
besteed aan het vervullen van de komende vacatures in 
het eigen bestuur en de beleidscommissies van de VKB. 
Eén van de aandachtsgebieden was de aanwezigheid van 
bepaalde vaardigheden en deskundigheden. 

Daarnaast is met veel inzet gewerkt aan de ‘Handreikin-
gen voor het vrijwilligersbeleid’. Dit dossier zal in 2016 
voorlopig worden afgerond. Op het VKB-congres met het 
thema ‘Kerk naar vermogen’ was één workshop geheel 
gewijd aan het vrijwilligersbeleid met het onderwerp: 
‘Vrijwilligers werven, begeleiden en uitzwaaien’.

Ook de bezetting van het centraal bureau in Dordrecht 
vroeg de nodige aandacht. In de loop van 2015 nam een 
nieuwe directeur, in de persoon van de heer drs. J.M. 

JAARVERSLAG 2015 VAN HET HOOFDBESTUUR VAN DE VKB

‘Kerk naar Vermogen’

E
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Aarnoudse, de plaats in van de voorgaande directie. 

Op de bemensing van de Beleidscommissie Mensen is in 
2015 een zware wissel getrokken. Door het plotselinge 
overlijden van dhr. Maarten Barendrecht, met een lange 
staat van dienst in de VKB, werd ook het directe contact 
van de commissie met het Georganiseerd Overleg zowel 
van predikanten als van medewerkers, verbroken. Ook de 
beide leden van het dagelijks bestuur van de VKB hebben 
hun werkzaamheden in de BCM in 2015 beëindigd. 
Gelukkig sloten we 2015 af met een beleidscommissie die 
nagenoeg weer op sterkte is

GEBOUWEN

Gebouwen en monumenten
De afgelopen tijd zijn de nodige kerken geweest die 
noodgedwongen moesten nadenken over het sluiten van 
een kerkgebouw. Het aantal kerkgebouwen dat een 
kerkelijke functie heeft, neemt af. Dit heeft ook gevol-
gen voor organisatie die adviseren op het gebied van 
kerkgebouwen, zoals de Stichtingen Behoud Kerkelijke 
Gebouwen. Deze stichtingen komen twee maal per jaar 
in het OVO-overleg bijeen om met de VKB informatie uit 
te wisselen op het gebied van kerkgebouwen. In de 
bijeenkomst van maart was mw. F.J.M. van Hellemond 
aanwezig om een toelichting te geven met betrekking 
tot het project Veiligheidszorg Kerken in de provincie 
Groningen. In de november bijeenkomst heeft de heer R. 
Berkovits van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
een presentatie gegeven over de BRIM en de erfgoedmo-
nitor. Dat is een beleidsinstrument om gegevens over 
erfgoed in beeld te brengen. De Stichtingen Behoud 
Kerkelijke Gebouwen in Friesland, Groningen-Drenthe 
hebben in 2015 een intentieverklaring getekend om per 
1 januari 2016 te fuseren.

Vanuit de Commissie Gebouwen en Monumenten is een 
aantal adviezen gegeven aan gemeente die met een 
vraagstuk van kerkafstoting te maken hadden. De 
voorzitter van de commissie, de heer ir. D. Hoogendoorn, 
neemt deel aan de werkgroep Kerken en Kloosters in 
voortgaand religieus gebruik. Deze werkgroep is opge-
richt in het kader van het project ‘de agenda van de 
toekomst van het religieus erfgoed’. Dit is een samenwer-
king van verschillende partners (o.a. de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed) die zich buigt over de toekomst 
voor het religieus erfgoed. De werkgroep is opgericht om 
tastbare acties met heldere doelstellingen te formuleren 
die de komende jaren tot concrete resultaten moeten 
leiden voor kerkelijke gebouwen die nog een kerkelijke 
functie blijven houden. Binnen de commissie Gebouwen 
en Monumenten is afgelopen jaar als nieuw lid verwel-
komd de heer R. Oskamp.

Kerkelijke begraafplaatsen 
In onze kerk zijn ongeveer 440 plaatselijke gemeenten 
die een kerkelijke begraafplaats exploiteren. De Commis-
sie Beheer Kerkelijke Begraafplaatsen (CBKB) van de VKB, 
die de colleges van kerkrentmeesters met raad en daad 
bij deze zaken terzijde staat, heeft ook in dit verslagjaar 
diverse adviezen aan colleges uitgebracht met name op 
het gebied van het beheersreglement.

Verder heeft de CBKB het afgelopen najaar een drietal 
voorlichtingsbijeenkomsten belegd, namelijk op 21 
september (Joure), 23 september (Beekbergen) en 28 
september (Rotterdam-Kralingen). Op deze bijeenkom-
sten, die door circa 180 kerkrentmeesters werden 
bijgewoond, stonden thema’s  als Belastingen, ANBI en 
Grafadministratie centraal. Inleiders van deze onderwer-
pen waren: drs. W. van Vliet, fiscaal adviseur van de VKB 
en W. van Midwoud, consulent van de Landelijke Organi-
satie van Begraafplaatsen (LOB), waarin onze Vereniging 
vertegenwoordigd is. Ook leden van de CBKB de heren 
ing. D.A.J. Bruil, drs. J. la Croix en mr. A. Rigters, namen 
onderwerpen voor hun rekening.

Tenslotte heeft de CBKB in 2015 een begin gemaakt met 
de actualisering van het in 2010 uitgegeven Vademecum 
Kerkelijke Begraafplaatsen dat geheel is uitverkocht. 
Verwacht wordt dat de nieuwe uitgave in de zomer van 
2016 zal verschijnen.

Commissie Orgelzaken (COZ)
De begeleiding van orgeladvisering is en blijft de voor-
naamste taak van de COZ. In 2015 zijn 15 quickscans 
uitgevoerd. Daarnaast zijn er 6 orgelprojecten met 
advisering via de commissie afgerond. Het betreft 
instrumenten in ’s-Grevelduin-Capelle, Zoutelande, 
Waspik, Appelscha, Biezelinge en ’s-Hertogenbosch 
(Grote kerk). De aan de COZ gelieerde orgeladviseurs zijn 
op de hoogte van de wettelijke regelgeving in het kader 
van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monu-
menten (BRIM), alsook van mogelijkheden voor subsidies 
van andere instanties dan de overheid. Er is een fondsen-
lijst beschikbaar.

Net als in voorgaande jaren is gebleken dat colleges van 
kerkrentmeesters bij orgelprojecten nogal eens buiten de 
COZ om tewerk gaan. De laatste jaren valt op dat meer 
gemeenten orgelprojecten om financiële redenen laten 
stilvallen. Een andere ontwikkeling is, dat steeds meer 
kerken in stichtingen worden ondergebracht, waardoor 
de orgels buiten de kerkelijke regelgeving raken. De 
commissie doet onverminderd haar best om in beeld te 
blijven of te komen. Op 11 september was ze vertegen-
woordigd op het symposium Klinkend Erfgoed in Alk-
maar. Een van de orgeladviseurs, dhr. Theo Jellema, 
ontving uit handen van de burgemeester van Leeuwar-
den een koninklijke onderscheiding. 

De COZ heeft de vraag onder ogen gezien of ze haar 
taak niet moet verbreden in de richting van dienstverle-
ning aan en ondersteuning van de gehele kerk muzikale 
praktijk. Het is immers al lang niet meer zo dat het orgel 
een monopolypositie heeft als het om de begeleiding van 
de gemeentezang gaat. Orgeladviseurs krijgen ook wel 
eens te maken met vragen op het terrein van elektroni-
sche ‘orgels’. Na uitvoerig intern beraad en overleg met 
de adviseurs heeft de commissie besloten zich te blijven 
houden aan haar oorspronkelijke taak: de begeleiding 
van orgeladvisering, waarbij onder een orgel een - al dan 
niet historisch - pijporgel wordt verstaan.

Dhr. Rudi van Straten van de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed heeft de COZ in 2014 gevraagd of ze wel eens 
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aan verbreding van haar werkterrein gedacht heeft: de 
Katholieke Klokken- en Orgelraad geeft, zoals haar naam 
al aangeeft, ook adviezen inzake kerkklokken. De COZ 
doet dat niet. Wel is één van haar adviseurs, H. de Vries, 
op dit terrein deskundig. Op verzoek van de COZ heeft 
het hoofdbestuur van VKB bij het moderamen van de 
generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland 
aangedrongen op een sterkere kerkordelijke verankering 
van haar werk. De synode nam een daartoe strekkend 
voorstel tot wijziging van de betreffende ordinantie in 
eerste lezing aan.

De COZ vergaderde tweemaal met de orgeladviseurs. 
Niet alleen werden de ontwikkelingen op het terrein van 
de orgeladvisering besproken. Ook werden kwesties als 
de bereikbaarheid van de adviseurs en de communicatie 
door/met hen (onder meer over de honorering van hun 
werkzaamheden) aan de orde gesteld. Dat gebeurde ook 
in de evaluatiegesprekken van steeds twee commissiele-
den met een adviseur. De COZ onderhield - als altijd 
- goede contacten met het College van Orgeladviseurs in 
Nederland (CvON), de Vereniging van Orgelbouwers in 
Nederland (VON) en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. De voorzitter van de commissie, dr. J. D. Th. 
Wassenaar, en dhr. H.L. Roth, toentertijd directeur van de 
VKB, spraken met dhr. Van Straten over het project 
‘Orgelinventarisatie’ waarmee de commissie in 2009 
begonnen is. Het is eigenlijk nooit goed van de grond 
gekomen. Op advies van dhr. Van Straten is het stopge-
zet. Hier kan aan toegevoegd worden dat de RCE 
voornemens is orgelmentoren aan te stellen. Dat zijn 
vrijwilligers die het orgelbestand in Nederland in de 
gaten houden. Er wordt nagedacht over instructie en 
opleiding. De COZ bestond eind 2015 uit de heren drs. T. 
Goedhart, J.C. de Haan, mr. M.C. van der Klooster,  A. 
Krijger, prof.ir. M.J.L. Tiernego en dr. J. D. Th. Wassenaar 
(voorzitter). Het hoofdbestuur van de VKB benoemde in 
december de heer D. Sanderman tot nieuw lid.

GELD

Geld en geldwerving
Het afgelopen jaar is door de Protestantse Kerk veel 
aandacht besteed om de plaatselijke geldwerving, die 
voor de meeste gemeenten de kurk is waarop zij drijft, te 
optimaliseren. Dat is gebeurd door de Raad voor de 
Plaatselijke Geldwerving, waarin de VKB vertegenwoor-
digd is en met medewerking van het team LRP, waarmee 
de VKB in het kader van de actie Kerkbalans 2016 nauw 
heeft samengewerkt. 

In het kader van het persoonlijk benaderen van gemeen-
teleden is de website www.kerkbalans.nl zodanig 
aangepast dat colleges van kerkrentmeesters onder meer 
hun eigen folder kunnen samenstellen. Het centrale 
thema  ‘Mijn kerk in balans’ is bij Kerkbalans 2016 
ondersteund door het motto  ‘Mijn kerk inspireert‘. Om 
dit thema breed uit te dragen is, in plaats van de jaar-
lijkse persconferentie, de actie Kerkbalans 2016 van start 
gegaan met klokgelui. Kerken willen met deze vorm van 
Kerkbalans presentatie nog eens duidelijk maken dat de 
plaatselijke kerken en parochies in ons land een belang-
rijke plaats in onze samenleving vervullen.

ORGANISATIE

Kansen voor kerken en ‘Kerk 2025’
Er werd in 2015 veel werk gemaakt van het project 
‘Kansen voor kerken’. Het project ‘Kansen voor kerken’ is 
een initiatief om na te denken over het toekomstig 
functioneren van de Protestantse Kerk en de rol die 
kerkbeheer daarin kan vervullen. In 2010 vond daartoe 
een symposium plaats, in 2014 gevolgd door een serie 
masterclasses. Fase 3.0 van ‘Kansen voor kerken’ bestond 
uit een serie van vier bijeenkomsten in het land in de 
tweede helft van 2015, waarbij kerkrentmeesters uit 
telkens twee classes werden uitgenodigd om te overleg-
gen over de positie en de vragen die de nabije toekomst 
ook van hun gemeente aan kerkrentmeesters stelt. De 
input van deze in totaal circa 100 kerkrentmeesters is in 
een bijzondere bijeenkomst van ouderling-kerkrentmees-
ter-synodeleden en diaken-synodeleden besproken ter 
voorbereiding op de discussie over de nota ‘Kerk 2025: 
Waar een Woord is, is een weg’ in de synodevergadering 
van november. Deze avond werd samen georganiseerd 
met de Federatie van Diaconieën.  

PROVINCIALE AFDELINGEN

Verenigingsaangelegenheden en  
inhoudelijke onderwerpen
Het hoofdbestuur van de Vereniging belegt periodiek 
besprekingen met vertegenwoordigers van de provinciale 
afdelingen. In 2015 waren er twee bijeenkomsten: op 7 
maart en op 7 november. In maart verzorgde mw. Van 
Hellemond een presentatie over veiligheid in kerkgebou-
wen. Daarnaast kwam de problematiek rond de ANBI-
status uitvoerig aan de orde. Er is aandacht voor de fusie 
van SBKG-en in het Noorden des lands. Dit proces werd 
begeleid door drs. G. van Soest. Er werd stil gestaan bij 
het overlijden van dhr. M.G.R.  Barendrecht. In de 
november bijeenkomst is drs. P.D. Eenshuistra te gast. Hij 
houdt een presentatie over de do’s en don’ts bij het 
beleggen van vermogen door colleges van kerkrentmees-
ters. Vanwege de voortdurend lage rentestand wordt er 
door steeds meer colleges naar gekeken.  
 
In deze vergadering maakte ook de nieuwe directeur van 
het Centraal Bureau in Dordrecht, drs. J.M. Aarnoudse, 
voor het eerst zijn opwachting. Vanuit het project 
‘Kansen voor kerken’ werd de naderende synodezitting 
over ‘Kerk 2025’ voorbesproken.

Bestuurswisselingen
In Groningen is de heer T. Dam als secretaris afgetreden. 
Deze functie is overgenomen door de heer R. de Vries uit 
Garnwerd. De heer J. Kooi uit Haren is aangetreden als 
nieuwe voorzitter van de afdeling.
In Friesland is de heer W. Palma (classis Franeker) herbe-
noemd. De heer W. Visser (classis Leeuwarden) is afgetre-
den en opgevolgd door de heer J. Steenhuizen (classis 
Leeuwarden). Ook is de heer Visbeek uit Marrum (classis 
Dokkum) toegetreden als lid van het bestuur.
In Gelderland is de heer J. Poldervaart uit Tiel herbe-
noemd als lid van het bestuur.
In Zuid-Holland is de heer J. Bol herbenoemd als lid van 
het bestuur.
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Afdelingsbijeenkomsten
Groningen: Op 23 april 2015 werd te Haren de voorjaars-
bijeenkomst gehouden. Sprekers op deze bijeenkomst 
waren dhr. mr. J. Broekhuizen, jurist van de Dienstenor-
ganisatie Protestantse Kerk in Nederland en secretaris 
CIO-K (kerkgebouwen) te Utrecht, met als onderwerp 
‘Actuele ontwikkelingen in de ANBI-regelgeving per 1 
januari 2016’ en de heer A. van Bergeijk, werkzaam op 
het bureau van de VKB, met als onderwerp ‘Zicht op 
krimp’. In het najaar waren er twee regiobijeenkomsten, 
op 29 oktober in Winschoten en op 5 november in 
Loppersum. Het thema van de avond was ‘Hoe kunnen 
we meer rendement halen uit ons roerend en onroerend 
goed’. Hiertoe waren drie sprekers uitgenodigd. Dhr. L. 
Looman van de ABN-AMRO bank heeft gesproken over 
beleggen in aandelen en obligaties, dhr. B. Prins van de 
SKG heeft gesproken over de mogelijkheden bij de SKG 
en dhr. H.J. Woltersom van het KKG heeft gesproken over 
de mogelijkheden om te beleggen in grond.
 
Friesland: Op 9 maart 2015 werd te Leeuwarden de 
jaarvergadering gehouden met een inleiding van ds. G. 
van Meijeren, in landelijke dienst verbonden aan het 
Mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk in Nederland. 
In het najaar werden verspreid over de provincie vier 
regiovergaderingen gehouden: 26 oktober (Joure), 27 
oktober (Dokkum), 28 oktober (Drachten) en 29 oktober 
(Franeker). Dhr. S. Kadijk, directeur van verzekerings-
maatschappij Donatus, en zijn collega’s gaven uitleg over 
de werkwijze van de onderneming.

Drenthe: Op 23 maart werd te Beilen de jaarvergadering 
gehouden met een inleiding van dhr. H. Feenstra, 
directeur van het landelijk Dienstencentrum te Utrecht, 
met als onderwerp ‘Hoe staan we er als Kerk voor en 
waar staan we voor’. Daarnaast werden twee regiobij-
eenkomsten gehouden op 10 november (Vries) en op 16 
november (Hollandscheveld). Op deze avonden werd 
door mr. A. Rigters een inleiding verzorgd over de 
recente veranderingen in de kerkorde en de consequen-
ties hiervan in het werk van de kerkrentmeester. Ook 
verzorgde drs. M. Blokhuis, erfgoedspecialist museum 
Catharijneconvent Utrecht, op beide avonden een 
inleiding met als onderwerp het bewaren van roerend 
religieus erfgoed. In Drenthe werden in 2015 twee 
cursussen voor kerkrentmeester gehouden met in totaal 
42 deelnemers.

Gelderland: De jaarvergadering in het voorjaar is gehou-
den op 21 maart 2015 te Heelsum. Inleider was mr. J. 
Broekhuizen, secretaris van de Commissie kerkelijke 
gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidsza-
ken, die sprak over de nieuwe ANBI-regelgeving per 1 
januari 2016. Tevens wordt op deze jubileumvergadering 
door afdelingsvoorzitter dhr. J.C. Riemersma het eerste 
exemplaar van de jubileumuitgave ‘Elkaar van dienst 
zijn’, dat dhr. R.M.  Belder ter gelegenheid van het 
85-jarig bestaan van de afdeling Gelderland samenstelde, 
overhandigd aan de voorzitter van de VKB, mr. P.A. de 
Lange.

Overijssel en Flevoland: Op 7 mei 2015 werd de voorjaars-
vergadering gehouden in de gerenoveerde kerk in Oud 

Avereest. Het hoofdonderwerp was een lezing van 
betrokken vrijwilligers over de voorbereiding en uitvoe-
ring van deze renovatie. In het najaar is een basiscursus 
kerkrentmeester georganiseerd in een drietal plaatsen, 
namelijk Swifterbant, Rouveen en Hengelo. Deze cursus-
sen omvatten elk drie avonden en zijn gegeven door dhr. 
G. van den Bosch, kerkadviseur beheer.

Utrecht: Op 23 maart 2015 werd te Soesterberg de 
jaarvergadering gehouden. Naast de huishoudelijke 
zaken en verslagen stond deze avond in het teken van de 
‘nieuwe vormen van predikantschap’. Ds. G van Meijeren, 
betrokken bij het Mobiliteitsbureau te Utrecht, ging in 
op het fenomeen van de interim-predikant, predikant-
schap voor bepaalde tijd en nieuwe trends. Op 7, 14 en 21 
oktober gaf de afdeling, in samenwerking met de PCTE, in 
de Triumfatorkerk te Utrecht de basiscursus kerkrentmees-
ter, die werd gegeven door dhr. W. Vliek, gemeenteadviseur 
kerkbeheer. Op 3 november werd te Utrecht de najaarsbij-
eenkomst gehouden, waar twee onderwerpen behandeld 
zijn. Mr. J. Broekhuizen gaf een presentatie over de 
ANBI-regelgeving en drs. M. Blokhuis, erfgoedspecialist 
museum Catharijneconvent Utrecht, gaf een presentatie 
over de dienstverlening die het museum aan kerken kan 
geven. Als toegift gaf Donatus informatie betreffende de 
verzekeringen bij de opvang van asielzoekers.

Noord-Holland: in Noord-Holland is weer een nieuw 
provinciaal afdelingsbestuur gevormd. Met ingang van 28 
oktober 2015 zijn door de Algemene Ledenvergadering 
als nieuwe bestuursleden benoemd: voorzitter – dhr. W. 
Holtslag, secretaris/ penningmeester –  dhr. R. Holst-
voogd, bestuurslid en waarnemend voorzitter – dhr. R. de 
Koning.
Op de jaarvergadering van 28 oktober 2015 is de inlei-
ding ‘Hoe u kunt voldoen aan de ANBI-vereisten van de 
Belastingdienst ingaande 2016’ gehouden door mr. J. 
Broekhuizen. Vanuit de VKB afdeling Noord-Holland 
werd het ondersteuningsaanbod gedaan als service aan 
de colleges van kerkrentmeesters in Noord-Holland om 
tegen lage kosten ( 50) op snelle wijze aan de ANBI-
vereisten te voldoen. Bestuurslid R. de Koning helpt bij 
ANBI-geschikt maken van de informatie van de gemeente 
en bij het vervaardigen van de op de website te plaatsen 
tekst. Van dit service-aanbod hebben 3 gemeenten 
gebruik gemaakt.
Daarnaast werd in Noord-Holland de cursus voor 
kerkrentmeesters:  ‘Wat betekent het om kerkrentmees-
ter te zijn’ gehouden in Purmerend op een aantal 
dinsdagavonden in september.
 
Zuid-Holland: De jaarvergadering werd gehouden op 17 
maart 2015 te Bodegraven. Op deze vergadering werden 
twee inleidingen gehouden. Dhr. R. Verduijn, werkzaam 
als architect bij Van Hoogevest Architecten te Amers-
foort, hield een inleiding met als thema ‘Voortbestem-
men: nieuwe kansen met oude kerken’. De tweede 
inleiding, ‘Werk aan Streefkerk, een voorbeeld voor u?’ 
werd gehouden door dhr. D. van den Heuvel, ouderling-
kerkrentmeester en lid van de werkgroep restauratie van 
het kerkgebouw in Streefkerk. In het najaar werden twee 
regiobijeenkomsten gehouden, op 9 (Alphen aan den 
Rijn) en 10 november (Papendrecht). E
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Noord-Brabant en Limburg: Op 31 december bedroeg het 
aantal lidgemeenten 116. Het bestuur werd gevorm door 
de heren prof. ir. M.J.L. Tiernego (voorzitter), mr. J. Kos, 
C.W. van Tilborg, J. Buijs, G. van Es, H. Hak en H. Knook. 
Er werd vier keer vergaderd. Belangrijk punt dit jaar was 
de samenvoeging van West-Brabant met Oost-Brabant/
Limburg tot één afdeling Noord-Brabant/Limburg. In 
oktober werden er twee regiobijeenkomsten gehouden 
met als sprekers drs. M. Blokhuis van het Museum 
Catharijneconvent over roerend kerkelijk erfgoed en dhr. 
H. Feenstra over financiën in de landelijke kerk en de 
plaatselijke gemeente. Ook werden er in het najaar 
bijeenkomsten gehouden over beleggen. Twee bijeen-
komsten in samenwerking met het hoofbestuur van de 
VKB over ‘Kansen voor Kerken’ leverden levendige discus-
sies op. Op 25 maart werd de gezamenlijke jaarvergade-
ring van de afdeling Noord Brabant West en Oost 
Brabant & Limburg gehouden te ’s-Hertogenbosch. 
Onderwerp van de avond was de fusie van de twee 
afdelingen. Ook stond centraal: vrijwilligersbeleid met als 
inleider ds. R. van der Spoel.

Centraal Bureau
Het Centraal Bureau heeft in 2015 een lastig jaar achter 
de rug. Er is hard gewerkt om de ingezette (noodzake-
lijke) ICT transitie verder vorm te geven. Tegelijk vond er 
in de loop van het jaar een directiewisseling plaats. Ook 
was er sprake van langdurige ziekte bij een aantal 
medewerkers, hetgeen in een klein team direct repercus-
sies heeft. Ondertussen is de dienstverlening aan 
kerkrentmeesters doorgegaan, elke maand is er een 
nieuw maandblad uitgekomen, en ook zijn de vergade-
ringen van bestuur en commissies gefaciliteerd. In 2015 
werden door dhr. J. Ouwehand (interim) de werkproces-
sen volledig in kaart gebracht en geanalyseerd. Op basis 
van de ingezette koers is er vanaf de komst van drs. J.M. 
Aarnoudse per 1 november vaart gemaakt met het 
stroomlijnen van het bureauwerk. 

Kerkbalans
In 2015 is de uitvoering van de actie Kerkbalans (het 
begeleiden van het bestuurlijk proces rond Kerkbalans en 
de levering van materialen), zeker vergeleken met het 
vorige jaar, goed verlopen. Nog niet alle kinderziekten 
waren overwonnen na invoering van de nieuwe ICT 
omgeving, maar de gehele periode overziende was het 
team van het centraal bureau niet ontevreden. Ook de 
samenwerking met het LRP team verliep goed, de één 
loketfunctie werkte. 

Websites en communicatie
Een langere adem hebben we nodig om de communicatie 
binnen en vanuit de VKB te vernieuwen. De ingezette 
koers heeft in 2015 nog niet tot een nieuwe omgeving 
voor de afdelingen geleid, of tot concrete stappen. Wel is 
er hard gewerkt om de voorwaarden te scheppen om in 
2016 hierin wel resultaat te kunnen behalen.

Maandblad ‘Kerkbeheer’
In het afgelopen jaar was het maandbled ‘Kerkbeheer’ 
een bron van informatie op het gebied van kerkbeheer 
en activiteiten binnen en vanuit de VKB. In 2015 werd er 
door de heer B. van der Schaaf een onderzoek gedaan 
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naar de communicatie in het algemeen binnen en vanuit 
de VKB. Zijn bevindingen en aanbevelingen zullen een 
rol gaan spelen in de vernieuwing van het communicatie-
beleid in 2016.

Verzekeringen
De VKB-verzekeringen zijn ondergebracht bij Marsh en 
Mercer, maar bleven en blijven voor de leden beschikbaar 
(via de website: www.vkb-verzekeringen.nl).

Onderscheidingen
De kerk en kerken bestaan uit mensen. Veel werk wordt 
door mensen verricht die dat niet als een betaalde 
activiteit doen. In de samenleving heten zij ‘vrijwilligers’. 
In de kerk zijn het gewoon leden die zich inzetten voor 
hun gemeente of voor de bovenplaatselijke kerk. 
Sommige van die leden verrichten hun dienst in de kerk 
met een grote betrokkenheid en trouw. Bij ‘vrijwilligers-
beleid’ hoort ook een vorm van waardering. Dat is in de 
kerk altijd enigszins lastig, want het gaat immers niet om 
het belonen van een prestatie. “We doen het voor het 
grotere geheel, voor de kerk, voor het Koninkrijk van 
God, voor de Heer van de Kerk, we hoeven daarvoor niet 
onderscheiden te worden”, zeggen dan veel mensen. 
Begrijpelijk. 
Tegelijk is een vorm van waardering (‘gij waardevolle 
dienstknecht’), uitgesproken in een ceremonie en 
onderstreept door een symbool, een zinvol element 
binnen een goed vrijwilligersbeleid. De VKB ondersteunt 
dat door de levering van insignes en het voorbereiden 
van onderscheidingen (gekalligrafeerde oorkonde) die 
plaatselijk kunnen worden uitgereikt door kerkenraden 
of colleges van kerkrentmeesters. In 2015 betrof het 93 
insignes in goud, 109 in zilver en 7 in brons voor de VKB 
(uit te reiken door colleges van kerkrentmeesters) en 9 in 
goud, 20 in zilver en 6 in brons voor de PKN (uit te reiken 
door kerkenraden). 

Samenstelling hoofdbestuur
Het hoofdbestuur was per 31 december 2015 als volgt 
samengesteld:
J. Bol, Maassluis
Mw. Ds. L.G. Bos, Gouda
Drs. H. van der Burg, Bedum
Drs. J. la Croix, Rotterdam
Ir. D. Hoogendoorn, Eelde
Mw. mr. A.P. de Jong-Cosman, Nootdorp
J. Kamminga, Zuidhorn
G. Koffeman, Oudewater
Mr. P.A. de Lange, Piershil
L.M. Moerland, Tholen
Drs. C. de Raadt, Bodegraven
J.C. Riemersma, Lunteren
Mr. A. Rigters, De Bilt
W.G. Roseboom, Nieuwegein
C.W. van Tilborg, Giessen (NB)
Mw. M.W. Volders, Beilen
D. de Vries AA, Menaam
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

Directie:
Drs. J.M. Aarnoudse, directeur

In 2015 werd afscheid genomen van de aftredende 
bestuursleden: mw. E.J. Steensma-Dijk, en de heren ing. 
D.J. van Cuilenburg AA/MA en prof. ir. M.J.L. Tiernego. 
Benoemd als nieuwe leden van het hoofdbestuur werden 
mw. mr. A.P.M. de Jong-Cosman uit Nootdorp en de 
heren G. Koffeman uit Oudewater en C.W. van Tilborg uit 
Giessen (NB). Mw. ds. L.G. Bos trad 31 december 2015 af 
als voorzitter van de Raad voor de Plaatselijke Gelwer-
ving (RPG) van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Daarmee verlaat zij ook het hoofdbestuur van de VKB. 

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de VKB was per 31 december 
2015 als volgt samengesteld:
Mr. P.A. de Lange, voorzitter
Drs. C. de Raadt, vice-voorzitter
Dhr. W.G. Roseboom, secretaris, tweede penningmeester
Drs. H. van der Burg, penningmeester
Drs. H. van der Wal, tweede secretaris
Ir. B.P. de Wit RTD, lid
Dhr. G. Koffeman, lid

Personeel Centraal Bureau
De personele samenstelling van het Centraal Bureau in 
Dordrecht was eind 2015 als volgt: de heren drs. J.M. 
Aarnoudse (directeur), drs. E. van Rijssen MBA, N.J.M. de 
Jong, A. van Bergeijk en de dames R. van den Bosch, J. 
Zwep, M. van Ooijen, M. van der Elst en W. Hukom. Dhr. 
R.M. Belder was het gehele jaar als vrijwilliger betrokken 
bij het werk van het Centraal Bureau. Vanwege de 
automatisering van het werk rond Kerkbalans is er geen 
gebruik meer gemaakt van de diensten van dhr. J. 
Doornik. Van hem werd tijdens de nieuwjaarsborrel 2016 
als vaste vrijwilliger afscheid genomen.

Tenslotte
Het hoofbestuur is dankbaar voor het vele werk dat het 
afgelopen jaar is verzet door de bestuurders en de 
verschillende adviseurs van de VKB, met ondersteuning 
door het Centraal Bureau. Het hoofdbestuur zal alles in 
het werk blijven stellen om de leden van de VKB zo goed 
mogelijk van dienst te zijn, zodat zij op plaatselijk niveau 
in staat zijn hun taak zo goed mogelijk te vervullen.

Het hoofdbestuur spreekt de hoop uit dat de Heer van de 
Kerk allen daarin wil bijstaan. Wij bidden dat HIJ zijn 
zegen aan het werk van de VKB wil verbinden, tot 
opbouw van zijn Kerk.

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

Dordrecht, 31 december 2015

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 februari 2016 
van het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrent-
meesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland

 

http://www.vkb-verzekeringen.nl/
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Jaarrekening 2015 van de VKB

Aan de leden van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 
in de Protestantse Kerk in Nederland

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant
De in het maandblad ‘Kerkbeheer’ 
opgenomen samengevatte jaarreke-
ning, bestaande uit de balans per 31 
december 2015 en de staat van 
baten en lasten 2015 met bijhorende 
toelichting, zijn ontleend aan de 
gecontroleerde jaarrekening 2015 
van de Vereniging voor Kerkrent-
meesterlijk Beheer in de Protestantse 
Kerk in Nederland te Dordrecht. Wij 
hebben een goedgekeurd oordeel 
verstrekt bij die jaarrekening in onze 
controleverklaring van 22 februari 
2016.

De samengevatte jaarrekening bevat 
niet alle toelichtingen die zijn vereist 
op basis van de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving 640 ‘’Organisaties 
zonder winststreven’’. Het kennisne-
men van de samengevatte jaarreke-
ning kan derhalve niet in de plaats 
treden van het kennisnemen van de 
gecontroleerde jaarrekening van de 
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 
Beheer in de Protestantse Kerk in 
Nederland te Dordrecht.

Verantwoordelijkheid van het 
bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor 
het opstellen van een samenvatting 
van de gecontroleerde jaarrekening 
in overeenstemming met Richtlijn 
voor de jaarverslaggeving 640 
‘’Organisaties zonder winststreven’’.

Verantwoordelijkheid van de 
accountant
Onze verantwoordelijkheid is het 
geven van een oordeel over de 
samengevatte jaarrekening op basis 
van onze werkzaamheden, uitge-
voerd in overeenstemming met 
Nederlands Recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 810, 
‘’Opdrachten om te rapporteren 
betreffende samengevatte financiële 
overzichten’’.

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte 
jaarrekening in alle van materieel 

belang zijnde aspecten consistent 
met de gecontroleerde jaarrekening 
van de Vereniging voor Kerkrent-
meesterlijk Beheer in de Protestantse 
Kerk in Nederland te Dordrecht in 
overeenstemming met Richtlijn voor 
de jaarverslaggeving 640 ‘’Organisa-
ties zonder winststreven’’.

Was getekend,

Sliedrecht, 22 februari 2016
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatsbestemming)

Activa 31.12.2015 31.12.2014
 

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa 25.103 36.956
Materiële vaste activa 1.448 4.620
Financiële vaste activa 9.895 9.895

36.446 51.470

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 15.431 10.071
Vorderingen 185.734 243.248
Kas- en banksaldi 129.937 240.985

331.101 494.303

367.547 545.774
======= =======

Passiva 31.12.2015 31.12.2014
 

ALGEMENE RESERVE 233.049 366.028

BESTEMMINGSRESERVE

VOORZIENINGEN 1.300 3.200

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen 49.896 47.670
Crediteuren 83.301   128.878

Totaal 367.546 545.774
======= =======
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Rekening van baten en lasten 2015 en begroting 2016

Rekening Begroting Rekening Begroting

2014 2015 2015 2016

Netto omzet

Contributie 329.565 356.400 351.838 413.400

Kerkbalans 230.819 220.000 209.425 185.000

Kerkbeheer 94.269 92.000 87.500 87.000

Oorkonden/insignes 47.101 50.000 39.026 29.000

Overige publicaties/diensten 8.042 9.000 10.452 9.000

Vergoeding verzekeringen 28.345 28.000 27.311 26.000

Overige omzet 34.436 30.000 30.492 21.000

Totaal netto omzet 772.577 785.400 756.045 770.400

Af: inkoopkosten

Kerkbalans 115.093 100.000 108.136 83.300

Kerkbeheer 68.152 67.000 63.634 67.000

Oorkonden/insignes 21.072 22.000 17.584 13.000

Overige publicaties/diensten 5.232 6.000 7.780 5.000

Totaal inkoopkosten 209.549 195.000 197.134 168.300

Bruto marge 563.028 590.400 558.911 602.100

Af: overige kosten

Salarissen 377.315 405.000 384.986 369.200

Bestuurskosten 82.755 75.000 65.320 70.000

Huisvestingskosten 62.719 60.000 52.017 51.000

Apparaatskosten 57.612 51.000 79.214 65.000

Bankkosten 1.487 1.000 1.806 1.000

Afschrijvingen 11.797 25.000 36.900 24.000

Reservering inventaris 0 0 0 5.000

Totaal overige kosten 593.686 617.000 620.243 585.200

Resultaat uit -30.658 -26.600 -61.332 16.900

bedrijfsvoering

Rente 4.863 4.000 1.431 1.000

Bijzondere baten 14.410 0 50.000 0

Bijzondere lasten -15.425 -23.000 -123.078

Totaal bijzondere -1.015 -23.000 -73.078 0

baten/lasten

Netto resultaat -26.809 -45.600 -132.979 17.900

 ==== ===== =====   ====
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Verslag van het bestuur

Over het boekjaar 2015 behaalde de 
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 
Beheer in de Protestantse Kerk in 
Nederland een fors negatief resul-
taat. Dat vindt zijn oorzaak voor het 
grootste gedeelte in de keuze om te 
komen tot vernieuwing binnen de 
VKB en bij het centraal bureau. De 
omgeving waarbinnen de VKB haar 
taak vervult (de Protestantse Kerk in 
Nederland) is in sterke mate aan het 
veranderen. Dat betekent dat de 
VKB mee heeft te veranderen, o.a. in 
vernieuwing van de ICT binnen het 
bureau. Het bestuur heeft daartoe 
ook een nieuwe directeur aange-
trokken. In 2015 zijn hiervoor forse 
(eenmalige) investeringen gedaan. 

Daarnaast is er echter ook een 
structurele oorzaak voor een deel 
van het tekort. Al jaren zien we dat 
de verkoop van Kerkbalansmateria-
len afneemt. Dat is een tamelijk 
autonome ontwikkeling. Het heeft 
te maken met de kwantitatieve 
krimp van de kerken die deelnemen 
(PKN en RKK). Daarnaast is het 
maken en produceren van hoog-
waardig drukwerk in de loop van de 
tijd steeds eenvoudiger geworden. 

Ook gaan gemeentes en parochies in 
het kader van de actie Kerkbalans 
over op digitale geldwerving. Het 
surplus uit de Kerkbalans dat kan 
worden aangewend ter medefinan-
ciering van de dienstverlening vanuit 
het bureau aan de VKB-vereniging 
en aan de leden, neemt af. Dit is in 
2015 zelfs nog iets sneller gegaan, 
dan geprognotiseerd. Het negatief 
resultaat is ten laste gebracht van de 
algemene reserve.

Toelichting bij de balans
De balans per  31-12-2015 laat zien 
dat er in 2015 fors is geīnvesteerd 
ten laste van de reserves. De vorde-
ringen zijn (na forse stijging in 2014) 
weer gedaald nu de facturatie voor 
Kerkbalans na de ICT transitie weer 
op orde is. 

Netto baten
- De contributie is licht minder dan 

begroot.
- De omzet Kerkbalans kent een 

trendmatige daling.
- De opbrengst van Kerkbeheer 

daalt licht ten opzichte van 2014 

door geleidelijke terugloop van 
abonnementen en advertentie-
inkomsten.

- De inkomsten van oorkondes en 
insignes zijn lager dan begroot. 
Begroting ging uit van een 
taakstelling en inspanning rond 
promotie, die echter in 2015 
achterwege is gebleven. 

- De verzekeringsvergoeding 
daalde licht ten opzichte van 
2014.

Inkoopkosten
Bij de inkoopkosten Kerkbalans zijn 
dit jaar de kosten voor het onder-
houd van de website en webshop 
opgenomen. 

Bijzondere lasten
De bijzondere lasten hebben 
betrekking op een aantal zaken, 
zoals de vergoeding voor de interim 
directeur die in 2015 aan het werk is 
geweest, wervingskosten nieuwe 
directeur, kosten communicatie-
onderzoek, kosten onderzoek 
verzekeringsportefeuille, nageko-
men last van drie jaar servicekosten. 

Ook is in de post ‘bijzondere lasten’ 
opgenomen de kosten die zijn 
gemaakt voor de afvloeiing van de 
vorige directeur, in lijn met het 
sociaal plan in de arbeidsvoorwaar-
denregeling kerkelijke medewerkers 
PKN. 

Vooruitblik 2016
De begroting 2016 werd voorlopig 
vastgesteld in de vergadering van 
het hoofdbestuur op 12 december 
2015, maar wordt onder meer op 
basis van deze jaarrekening op 
onderdelen bijgesteld en opnieuw 
besproken in de vergadering van het 
hoofdbestuur op 20 februari 2016. 
De definitieve begroting zal worden 
gepubliceerd in het maartnummer 
van ‘Kerkbeheer’ en besproken 
worden in de Algemene Ledenver-
gadering van 16 april 2016, waarin 
tevens de hoogte van de contributie 
voor het jaar 2016 zal worden 
vastgesteld.  

Het moge duidelijk zijn dat vanaf 
2016 de exploitatie niet meer met 
een negatief resultaat kan worden 
afgesloten. Dat betekent dat reeds 
de beslissing is genomen om in 2016 
de formatie van het Centraal Bureau 
aan te passen. Ook zal de contributie 
worden aangepast om de gewenste 
dienstverlening in stand te kunnen 
houden.

Risico’s
Voor 2016 staan forse opgaven op 
de agenda. De Protestantse Kerk 
staat voor een majeure reorganisa-
tie, die consequenties heeft voor het 
kerkbeheer en dus ook voor de rol 
en de positie van de VKB. Achter-
grond is de krimpende kerk. Dit 

W Voorstel contributie 2016

Vorig jaar meldde het bestuur te verwachten evenwicht te kunnen bereiken 
tussen inkomsten en uitgaven zonder verdere contributieverhoging. In 2015 is 
er echter veel gebeurd en de opgaven die op de VKB af komen zijn fors. Het 
bestuur vindt een substantiële contributieverhoging in de gegeven omstandig-
heden gerechtvaardigd. De contributie voor de VKB blijft voor een college van 
kerkrentmeesters echter relatief een bescheiden uitgave. Ondertussen wordt 
er door de optelsom toch het nodige mogelijk. “Met vereende krachten is er 
veel te bereiken”, sprak één van de leden van het hoofdbestuur in de laatst 
gehouden vergadering. In de bijgaande tabel is te zien welke contributiebe-
dragen worden voorgesteld.

Ledental gemeente Contributie 2015 Contributie 2016

tot 500  149  179

tot 1000  213  256

tot 2000  277  332

tot 3000  341  409

tot 4000  406  487

tot 5000  464  557

vanaf 5000   529  635
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geeft kansen, maar ook mogelijk 
bedreigingen. De afname van het 
surplus dat behaald kon worden uit 
de actie Kerkbalans zien we niet 
stoppen. Daarnaast is het de vraag 
in hoeverre het lukken zal additio-
nele bronnen van inkomsten te 
genereren (zoals betaalde dienstver-
lening). 

Er zal moeten worden samenge-
werkt met andere partijen. Daartoe 
zullen we in 2016 op een aantal 
terreinen vernieuwing moeten 
inzetten (communicatie, betaalde 
dienstverlening, structurele samen-
werking) en de ingezette vernieu-
wing moeten afronden (ICT-transi-
tie). Met name de laatste opgave 
kan (opnieuw) leiden tot tegenval-
lers, zoals ook 2015 heeft laten zien. 
Er is echter geen weg terug.

Personeelssamenstelling 
Centraal Bureau
Begin 2015 waren er 8 mensen in 
dienst van de VKB ten behoeve van 
het Centraal Bureau, samen goed 
voor 5,8 fte. Eind 2015 waren er 
eveneens 8 mensen in dienst, samen 
goed voor 5,55 fte.

Activiteiten van de VKB
De VKB met haar Centraal Bureau 
beweegt zich op een aantal terrei-
nen wat betreft activiteiten. Het 
gaat om belangenbehartiging, 
dienstverlening aan colleges van 
kerkrentmeesters en het zijn van een 
kennisinstituut op het gebied van 
kerkbeheer. 

Voor een actuele beschrijving van 
activiteiten wordt verwezen naar het 
jaarverslag van de VKB, zoals 
gepubliceerd in dit nummer van 
‘Kerkbeheer’.

Bestuurssamenstelling
De VKB is werkzaam ten behoeve 
van de kerkrentmeesters in de 
Protestantse Kerk in Nederland. De 

VKB kent een decentrale organisatie 
met een bestuur dat is opgebouwd 
vanuit besturen van provinciale 
afdelingen, die een afgevaardigde in 
het hoofdbestuur aanwijzen. 

Naast de afdelingsafgevaardigde 
bestuursleden wordt tevens een 
aantal mensen op basis van speci-
fieke deskundigheden in het 
hoofdbestuur benoemd. 

Eind 2015 bestond het bestuur uit 19 
personen. De bestuursleden zijn 
allen onbezoldigd. Er is een dagelijks 
bestuur dat vooral als taak heeft de 

agenda voor het hoofdbestuur voor 
te bereiden en het bestuur te 
vertegenwoordigen. 

Voor de namen van bestuursleden, 
het dagelijks bestuur en de staf van 
het Centraal Bureau wordt verwezen 
naar het jaarverslag van de VKB, 
zoals gepubliceerd in deze editie van 
‘Kerkbeheer’.

Mr. P.A. de Lange, voorzitter                        
Drs. H. van der Burg, penningmees-
ter

 

7 april: voorjaarsvergadering 
afdeling Overijssel en Flevoland 
in de Plaskerk te Raalte. 

Onderwerp: “Krimp in de kerk 
en hoe daar mee om te gaan”. 
Inleiders: mevr. C. Zwerver en de 
heren Gosker en H. van der Sar. 
De bijeenkomst begint om 20.00 
uur. 

13 april: algemene ledenverga-
dering afdeling Zeeland in 
’s-Gravenpolder in gebouw “Ons 
Dorpsleven”. Onderwerp: “Waar 
een Woord is, is een weg”. 
Inleider: dr. Arjan Plaisier, scriba 
van de Protestantse Kerk in 
Nederland. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur.

16 april: VKB-Congres in Leerho-
tel Het Klooster te Amersfoort.

25 april: voorjaarsvergadering 
afdeling Groningen, Gorecht-
huis, Hortuslaan 1 te Haren. 

Inleiders: drs. M. Blokhuis die 
spreekt over kerkelijke kunst-
voorwerpen en S. Kadijk die de 
verzekeringsaspecten hiervan zal 
belichten. De bijeenkomst 
begint om 19.45 uur.

Maart

19 maart: jaarvergadering 
afdeling Gelderland in gebouw 
“De Ruimte”, St. Maartenstraat 
32b, Elst Gld. Inleiding en 
discussie met leden veiligheids-
zorg kerken. 
Vanaf 09.30–09.45 aankomst en 
ontvangst. Voor de vergadering 
is er een bezinningsdienst door 
ds. D.J.A. Snijders.

April
 
2 april: voorjaarsvergadering 
afdeling Noord Brabant en 
Limburg in gebouw “De Haven”, 
Leefdaelhof 11 te Waalwijk. 
 
Inleider: de heer H. Lakerveld, 
directeur van Lakerveld ingeni-
eurs- en architectenbureau B.V. 
over het opstellen van een 
meerjaren onderhoudsplanning. 
De bijeenkomst begint om 10.00 
uur.

4 april: voorjaarsvergadering 
afdeling Drenthe in het Wilhel-
minazalencentrum te Beilen.  

Inleider: dr. K. Dijkstra over het 
onderwerp “Kerk 2025”. De 
bijeenkomst begint om 19.45 
uur. 



82 KERKBEHEER

Programma  
Algemene Ledenvergadering en VKB-congres  

16 april 2016

8.45-9.30 uur: Aankomst en bezoek beurs

Vanaf 08.45 uur zijn de bezoekers welkom in Leerhotel 
het Klooster in Amersfoort. U heeft de gelegenheid om 
een kop koffie of thee te drinken en om een bezoek te 
brengen aan de beurs, waarop diverse standhouders 
gedurende de gehele dag informatie verstrekken over 
producten en diensten die voor kerkrentmeesters 
interessant zijn. 
 
De partners die deelnemen aan het partnerprogramma 
verzamelen zich bij de ingang. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

9.30-10.00 uur:  Opening en welkom door de voor-
zitter van de VKB, de heer mr. Peter A. de Lange.

- Huishoudelijke aangelegenheden:
a. Ingekomen stukken en mededelingen.
b. Afscheid afgetreden hoofdbestuursleden.
c. Benoeming van nieuwe hoofdbestuursleden.
d. Verslag van de algemene vergadering d.d. 18 april 

2015.
e. Jaarverslag  2015 van het hoofdbestuur van de VKB.
f. Rekening en verantwoording 2015 van het hoofdbe-

stuur van de VKB.
g. Voorstel contributie per 1 januari 2016.
- Korte presentatie eerste resultaten Kerkbalans.
 
- Algemene rondvraag en sluiting ledenvergadering door 
de voorzitter. 

Vragen ter bespreking bij de rondvraag kunnen bij het 
Centraal Bureau van de VKB worden ingediend

10.00-10.30 uur: Onderlinge ontmoeting,  
koffiepauze en beursbezoek.

10.30-10.50 uur: Uitreiking VKB-Marsh/Mercer 
Award.
Alle inzenders worden uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn. Het winnende college ontvangt een cheque van  
 5.000.

CONGRES

- 10.50- 11.05 uur: Opening congres door voorzitter 
VKB met jaarrede.

- 11.05-11.45 uur: Prof. dr. Henk de Roest spreekt 
over De kerkrentmeester van 2025.

- 11.45-11.55 uur: Reactie drs. J.M.  Aarnoudse.
 
- 11.55-12.10 uur: Vragen uit de zaal aan prof. De 
Roest.

- 12.10-13.10 uur: Onderlinge ontmoeting, koffie-
pauze, beursbezoek en lunch

- 13.15-13.55 uur: 1e Ronde workshops.

- 14.00-14.55 uur: 2e Ronde workshops.

- 14.55-15.30 uur: Pauze.

- 15.30-16.00 uur: Afsluiting met Timzingt

- 16.00-16.30 uur: Borrel

Aanmelden workshops
Tijdens het congres worden er twee workshop sessies 
gehouden. U kunt zich opgeven voor de verschillende 
workshops door middel van het inschrijfformulier dat per 
post is toegestuurd aan alle colleges van kerkrentmees-
ters of via de website: www.kerkrentmeester.nl. Dat kan 
t/m 2 april. Naar aanleiding van uw voorkeur wordt een 
indeling voor de workshops gemaakt.
De volgende vier workshops worden aangeboden:
- Kerkrentmeesterlijk beheer, van 2015 naar 2025
- Roeping, professie en de kerkrentmeester  
- Het kerkgebouw en de toekomst  
- Geld, hoe komen we eraan en wat doen we ermee?  

Meer informatie over de workshops vindt u op pagina 89 
van deze congresspecial

Lunch
Wilt u zo vriendelijk zijn om op het deelnameformulier 
aan te geven of u gebruik wilt maken van de lunch?  
De lunch is gratis.

Partnerprogramma
Tijdens het congres is er een speciaal programma voor de 
partners georganiseerd. Hiernaast vindt u meer informa-
tie over dit programma.  
 
Aanmelden kan door middel van een e-mail met uw 
gegevens aan adewit@blace.nl onder vermelding van: 
Partnerprogramma VKB-congres. 

http://www.kerkrentmeester.nl/
mailto:adewit@blace.nl
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Programma  
Algemene Ledenvergadering en VKB-congres  

16 april 2016

Uitnodiging partnerprogramma 

Opnieuw wordt er tijdens het congres van de VKB een 
partnerprogramma georganiseerd. De organisatoren van 
het partnerprogramma mogen al enkele jaren een 
succesvol en plezierig partnerprogramma presenteren en 
zij nodigen u van harte uit om erbij te zijn, op zater-
dag16 april. 

Uw partner bezoekt het congres van de VKB en u gaat 
een aantrekkelijk programma volgen, in de prachtige 
omgeving van Amersfoort. Aan het einde van het 
partnerprogramma komt u weer terug bij het vertrek-
punt, Leerhotel Het Klooster. Hier wacht u een verras-
sende afsluiting. De gebruikelijke borrel aan het einde 
van de congresdag zal worden opgeluisterd door Tim-
zingt, de bekende artiest. 

Programma:
- 10.00 uur: vertrek met een bus vanaf Leerhotel Het 

Klooster in Amersfoort naar de Weistaar‘, een 
boerderij met beleving’ in Maarsbergen (www.
weistaar.nl);

- 10.30 uur: aankomst bij de Weistaar;
- welkom koffie met petit four; 
- inleiding, proeverij en bezoek aan het kaas- en 

botermuseum en aan de landwinkel;
- lunchbuffet;
- 13.30–15.00 uur: bustour onder leiding van een gids 

over de prachtige Utrechtse Heuvelrug.
- 15.00 uur: terugkomst in Leerhotel Het Klooster te 

Amerfoort.
- 15.30 uur: een optreden van Timzingt!    

Opgeven: 
U kunt zich uitsluitend opgeven via het e-mail adres van 
mevr. Annemarieke de Wit adewit@blace.nl of via de 
website www.kerkrentmeester.nl.
Geef hierbij uw naam en adres door, ook van de eventu-
ele anderen die u wilt aanmelden. Er geldt een maximum 
van 50 personen en opgave is mogelijk tot zaterdag 2 
april.

Kosten: 
De bijdrage in de kosten is  20 per persoon, graag bij 
aankomst in contanten te voldoen.

Wij hopen u hiermee een leuk partnerprogramma te heb-
ben gepresenteerd.

Een vriendelijke groet van de organisatoren, 
Jannie Roseboom, Annemarieke de Wit en Marion de 
Lange

Timzingt

Timzingt maakte de afgelopen jaren furore met zijn 
hilarische en mooie liedjes en zijn scherpe cabaret. 
Gewapend met gitaar, piano en ukelele zingt hij over 
angst, liefde, licht, kerken en dat ongelooflijke geloof 
dat hem maar blijft boeien.

Nieuwsgierig?
U kunt alvast een kijkje nemen op www.timzingt.nl

http://weistaar.nl/
mailto:adewit@blace.nl
http://www.kerkrentmeester.nl/
http://www.timzingt.nl/
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Bezoekster congres 2015 aan het woord:

Bouktje Hovenga (Eerbeek):  
“Leren en ervaringen delen” 

Voor deze congresspecial spraken we met Bouktje Hovenga, kerkrentmeester van de Protestantse gemeente 
Eerbeek. Zij heeft in 2015 het VKB-congres in Ede bezocht. Hoe heeft zij het congres ervaren?

Bouktje Hovenga (60) houdt zich 
beroepsmatig bezig met secretariële, 
administratieve en financiële 
werkzaamheden. Ze is al zo’n  10 
jaar kerkrentmeester van de Protes-
tantse gemeente te Eerbeek, 
waarvan acht jaar in de functie van 
secretaris. Sinds 2014 is ze vooral 
actief bij de Actie Kerkbalans, met 
o.a. het doelgroepenbeleid en de 
inhoud van de folder. 

De Protestantse gemeente te 
Eerbeek is een kleurrijke gemeente, 
waar mensen met verschillende 
wijzen van geloofsbeleving bij 
betrokken zijn. De gemeente is 10 
jaar geleden ontstaan na een fusie 
van de hervormde gemeente en de 
gereformeerde kerk. De gemeente 
heeft behalve met haar gemeentele-
den ook een “kleurrijke verbinding” 
met het dorp Eerbeek. Het college 
van kerkrentmeesters bestaat uit 7 
personen, waarvan er 4 in de 
kerkenraad zitten.  
 
De uitdagingen van het college zijn 
voor komend jaar onder andere de 
renovatie van de toren en natuurlijk 
de financiering daarvan en het 
opzetten van SKG-Collect (webwin-
kel voor gemeenten).

U heeft vorig jaar het VKB-
congres bezocht, was dit de 
eerste keer dat u er was?
Ik ben al eerder op het congres 
geweest. Per jaar wordt er in ons 
college bekeken wie er belangstel-
ling heeft. Dit is afhankelijk van de 
onderwerpen die op het programma 
staan en de beschikbaarheid van de 
kerkrentmeesters.  
 
Vorig jaar stond het thema geld 
centraal. Omdat ik me vooral bezig 
houd met geldwerving ben ik samen 
met mijn collega kerkrentmeester 
naar Ede gereisd. 

Hoe heeft u het congres 
ervaren en welke onderdelen 
spraken u het meest aan?
Ik heb het congres als goed ervaren. 
De dag is goed georganiseerd. 
Persoonlijk vind ik de deelname aan 
de workshops zeer waardevol. Ik ben 
vrij praktisch ingesteld en met de 
inhoud van de workshops kun je vrij 
snel aan de gang.  

Ik bezocht de workshop “Past 
digitale geldwerving binnen uw 
gemeente?” en wij zijn daar mee 
aan de slag gegaan. Bij de onderde-
len waar er interactie is met de 
kerkrentmeesters is het leerzaam om 
een “kijkje” te nemen in andermans 
keuken. Wat mij betreft zou hier 
nog wel meer ruimte voor vrij 
gemaakt mogen worden. 

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Eerbeek (van links voor 
naar rechts achter):Arda Bijl (vz/personeel), Gert Katerberg (technische zaken), 
Luwe Boomsma (algemene zaken), Ben Leemkuil (financiën), Gea van Dijken 
(secretaris), Bouktje Hovenga (actie kerkbalans), afwezig Cor ten Klooster 
(website/kerkbladen)
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Heeft u ervaringen 
uitgewisseld met andere 
kerkrentmeesters?
Ja, zeker. Tussen de verschillende 
programma onderdelen door is hier 
ruimte voor. Ook tijdens een work-
shop is hiervoor gelegenheid.  

Wat vindt u van het 
programma van 2016? 
Het is fijn dat er een vrij breed 
programma wordt aangeboden. Zo 
kunnen kerkrentmeesters zelf kiezen 
wat voor hen van belang is. Ik zag 
dat er tijdens het ochtendprogram-
ma ook wat tijd is vrijgemaakt voor 
een stuk cabaret en zang, een beetje 
ontspanning tussendoor is wel fijn. 

Wat zou u graag zien als 
uitbreiding van het congres??
Zoals ik eerder al aangaf ben ik vrij 
praktisch ingesteld. In het ochtend 
programma zaten vrij veel beleids-
matige onderwerpen. Ik zou daar 
graag ook de praktische kant bij 
willen betrekken.  
 
Bijvoorbeeld bij de uitreiking van de 
VKB-Marsh/Mercer Award, daar had 
ik graag meer over de verschillende 
projecten willen horen. Wat hebben 
ze precies gedaan en waar zijn ze 
tegenaan gelopen, etc. 

Staat het komende congres 
van 16 april 2016 ook weer in 
uw agenda?
Dit wordt nog in het college bespro-
ken. Over het algemeen is ons 
college vrijwel altijd vertegenwoor-
digd tijdens het VKB-congres. 

Kunt u het congres 
aanbevelen bij  andere 
kerkrentmeesters?
Ja, dankzij het breed opgezette 
programma kun je er zeker dingen 
van leren. Fijn is ook dat je ervarin-
gen kunt delen met andere 
kerkrentmeesters. 

“Voor ons is de  
uitdaging voor het 
komende jaar de 
renovatie van de 
toren en de  
financiering  
daarvan”
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sIKN Ether+
met witte vorm

sIKN Ether+
zonder witte vorm

met witte vorm zonder witte vorm

Gemeenteleden 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

sIKN verbindt

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

 Beleef de verbinding

www.kerkomroep.nl • info@kerkomroep.nl 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! App Kerkomroep

al 65.000 downloads!

Geluid én beeld,

uw eigen kerk 
in huis!

KIJK- EN LUISTERVERBINDINGEN VIA • INTERNET • KABEL • TELEFONIE

Geluid én beeld,

uw eigen kerk 
uw eigen kerk 

Wel zo vertrouwd! sIKN blijft verbinden

106293_IKNSticht_Adv_VKB_176x260.indd   1 23-02-16   10:51

http://www.sikn.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
mailto:info@kerkomroep.nl
http://kerkomroep.nl/
http://kerkomroep.nl/?
http://www.kerkomroep.nl/
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Prof. dr. Henk de Roest spreekt 
over De kerkrentmeester in 2025

Prof. dr. Henk de Roest zal in zijn 
inleiding tijdens het VKB Congres op 
16 april ingaan op de kerkrentmees-
ter in 2025. Dat is een hele uitda-
ging, gelet op de situaties waar 
kerkrentmeesters mee te maken 
krijgen tijdens hun werk. Die 
situaties lijken zelden op elkaar, zijn 
regionaal verschillend van aard en 
ook stad of platteland maakt enig 
verschil. 

Hoe kan er ondanks de veranderlijk-
heid toch iets worden gezegd over 
de kerkrentmeester in 2025? Prof. 
De Roest gaat die uitdaging graag 
aan. Hij zal ingaan op de organisato-
rische ontwikkeling van de Protes-
tantse Kerk, de ontwikkelingen van 
het programma ‘Kerk2025’ en de 
gevolgen daarvan voor kerkrent-
meesters. Wat zijn de gevolgen voor 
beheerszaken die nu al ingeschat 
kunnen worden? De aanwezige 
kerkrentmeesters doen nu dus al 

hun voordeel met de inzichten die 
De Roest zal delen. 

Voor de Vereniging voor Kerkrent-
meesterlijk Beheer (VKB) ligt er 
vervolgens ook huiswerk: want, hoe 
kan de VKB haar leden, de kerkrent-
meesters, optimaal ondersteunen in 
hun taken? Prof. De Roest kan een 
kritische zaal met kerkrentmeesters, 
bestuurders en belangstellenden 
tegemoet zien. De VKB zal met 
name gefocust zijn op de conse-
quenties voor de vitaliteit van de 
plaatselijke gemeente en de verde-
ling van de taken in beheerszaken. 

Na de inleiding van prof. De Roest 
zal drs. Jos Aarnoudse, directeur van 
de VKB, een eerste reactie geven op 
de inleiding. De aanwezige kerkrent-
meesters krijgen daarna de gelegen-
heid om vragen te stellen. Prof. dr. 
Henk de Roest is hoogleraar Prakti-
sche Theologie aan de Protestantse 

Theologische Universiteit, hoofdre-
dacteur van het internationale 
wetenschappelijke tijdschrift 
Ecclesial Practices en coördinator van 
Onderzoeksplatform Connecting 
Churches and Cultures (CCC). CCC 
richt zich op geloofsgemeenschap-
pen in relatie tot krimp. De vitaliteit 
van de geloofsgemeenschappen in 
tijden van krimp staat hierbij 
centraal. 

Wat betreft de diverse onderzoeken 
van de prof. De Roest zijn dit enkele 
kernwoorden: de toekomst van de 
kerken in Nederland, het (opnieuw) 
ontstaan van christelijke geloofsge-
meenschappen, kerkplanting, de 
betekenis van kerken voor de 
samenleving (o.a. sociaal kapitaal), 
vorming van netwerken van geloofs-
gemeenschappen, kerksluitingspro-
cessen (en mogelijkheden voor 
herstart). 
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marsh.com

De leden van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer hebben te maken met dezelfde risico’s, 
belangen van medewerkers en vrijwilligers en andere waardevolle zaken. Om die reden heeft 
Mercer Marsh Benefits speciaal voor de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer en haar leden 
collectieve verzekeringen ontwikkeld.

Voor werknemers in loondienst bij uw gemeente loopt u 

als werkgever het risico dat één van uw medewerkers ziek 

wordt. U bent dan verplicht om het loon gedurende 2 jaar 

(gemaximeerd) door te betalen aan uw zieke werknemer. 

Voor deze loondoorbetalingsplicht kan een ziekteverzuim 

verzekering worden afgesloten.

 

Omdat het niet mogelijk is om ook de predikant(en) van 

uw gemeente hierop mee te verzekeren, heeft Mercer 

Marsh Benefits in nauwe samenwerking met de VKB de 

vervangingsverzekering voor predikanten ontwikkeld. Ook 

in geval van ziekte van een predikant wordt de gemeente 

veelal geconfronteerd met extra kosten om in de (tijdelijke) 

vervanging van een predikant te voorzien.

De vervangingsverzekering van predikanten is specifiek 

afgestemd op de situatie van een predikant. In geval 

de gemeentepredikant wegens ziekte zijn/haar 

werkzaamheden niet kan verrichten keert deze verzekering 

een geldbedrag uit aan de kerkelijke gemeente. De uitkering 

die wordt verstrekt is bedoeld om de kosten die voor de 

vervanging van de betreffende predikant moeten worden 

gemaakt te kunnen betalen.

U kunt bij de vervangingsverzekering van predikanten kiezen 

of u alleen het eerste jaar of het eerste en het tweede jaar van 

arbeidsongeschiktheid wilt verzekeren.

De belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn:

• Een uitkering van maximaal € 22.000 voor het eerste  

 ziektejaar en de mogelijkheid van het meeverzekeren  

 van het tweede ziektejaar met een uitkering van eveneens  

 maximaal € 22.000.

• Een eigen risicotermijn van 30 dagen per ziekmelding.

• De jaarpremie voor een verzekering met een   

 uitkeringsduur van één jaar bedraagt € 605 per   

 predikant. Indien ook het tweede ziektejaar meeverzekerd  

 wordt bedraagt de totale premie € 800 per predikant  

 per jaar.

• De premie voor voltijd en deeltijd predikanten is gelijk.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de speciale 

website: www.vkb-verzekeringen.nl . Hierop treft u alle 

informatie aan en kunt u zich eenvoudig aanmelden voor 

deze verzekering waarvan inmiddels veel gemeenten al 

gebruik maken! U kunt ook contact opnemen met:

Leo Schippers

Relatiemanagement & Consultancy

010-4060961

Leo.Schippers@mercer.com

VERVANGINGSVERZEKERING PREDIKANTEN

http://marsh.com/
http://www.vkb-verzekeringen.nl/
mailto:Leo.Schippers@mercer.com
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Workshops

In deze workshop zal ir. Peter de Wit 
voor de kerkrentmeesters de 
ontwikkelingen schetsen  op het 
gebied van gebouwen en gebouw-
beheer. Peter de Wit is in het 
VKB-bestuur portefeuillehouder 
‘gebouwen’. Hij is deskundig op het 
gebied van kerkgebouwen en 
landelijke ontwikkelingen die hierop 
van invloed zijn. Samen met andere 
deskundigen uit geheel Nederland 
overlegt hij regelmatig met 
kerkrentmeesters en overheden en 
probeert daarbij de belangen van 
kerkrentmeesters als gebouwbeheer-
ders zo goed mogelijk te behartigen.

De huidige stand van zaken wordt 
door hem toegelicht: wat is de 
huidige problematiek die zich 
voordoet bij kerkgebouwen en voor 
welke uitdagingen worden we als 
beheerders en kerkrentmeesters 
gesteld. Na deze algemene beschou-

wing volgt een interactief gesprek 
waarbij de deelnemers aan het 
woord komen. Er is dus een duide-
lijke wisselwerking tussen de inleider 
en de deelnemers. De deelnemers 
zorgen ervoor dat de inleider wordt 
voorzien van duidelijk omschreven 
opdrachten waarmee de VKB aan de 
slag kan. 

De VKB ziet zich gesteld voor de 
opgave om in de komende jaren een 
duidelijke visie op gebouwen te 
ontwikkelen en wordt hiervoor 
graag door u voorzien van relevante 
informatie en ontwikkelingen. Als u 
mee wilt praten over toekomstige 
ontwikkelingen voor kerkgebouwen, 
orgels en begraafplaatsen is deze 
workshop interessant voor u. Voor 
een goede interactie gaan we uit 
van een maximum aantal van 50 
personen. Deelname geschiedt op 
basis van volgorde van inschrijving. 

Workshop Gebouwen - Peter de Wit 
Het kerkgebouw en de toekomst

Peter de Wit

Over geld is veel te zeggen. In deze 
workshop zal Huib van der Burg 
kerkrentmeesters prikkelende 
stellingen voorleggen. Drs. Huib van 
der Burg (1957) is penningmeester 
van de VKB, hij heeft een achter-
grond in het bankwezen en is nu 
financieel toezichthouder en 
ondernemer.

Geldwerving bijvoorbeeld, hoe 
verloopt dat? Hebben kerkrentmees-
ters iets aan digitale ondersteuning 
of is die benadering van kerkleden 
te onpersoonlijk? Andere gespreks-
onderwerpen zijn ‘sparen en 
beleggen’. De rente is laag dus 
uitstaand vermogen levert niet veel 
op. Kunnen colleges van kerkrent-
meesters gaan beleggen en wat 
komt hierbij kijken? Als financieel 
deskundige neemt Huib van der 
Burg u mee tijdens deze workshop 
door dit voor kerkrentmeesters zo 
belangrijke onderwerp. 

Dat de inkomsten al jaren een daling 

laten zien, betekent niet dat de 
mogelijkheden ook zijn uitgeput, 
maar het betekent wel een andere 
blik op de toekomst. De interactie 
tijdens de workshop kan belangrijke 
inzichten opleveren voor de deelne-
mers én de inleider. Hij stelt dat 
kennis delen, kennis vermeerderen 
is. De uitdaging voor kerkrentmees-
ters die zich willen inschrijven voor 
deze workshop is, om tijdens de 
workshop hun vragen, opmerkingen 
of suggesties te delen met de andere 
aanwezigen.  
 
Om het groepsgesprek in voldoende 
mate te kunnen leiden en om ieder 
het woord te kunnen geven, is een 
groepsgrootte van veertig mensen 
het maximum. 

Wie wil zich inschrijven voor deze 
workshop die financieel inzicht 
oplevert? Niet alleen de kerkrent-
meesters die iets willen weten of 
zich willen laten informeren, maar 
juist ook kerkrentmeesters met 

specifiek financiële deskundigheid 
worden met nadruk uitgenodigd. 
Met elkaar de kennis delen en 
ervaringen uitwisselen, daar kunt u 
bij deze workshop op rekenen. 

Workshop Geld – Huib van der Burg  
Geld hoe komen we eraan en wat doen we ermee?

Huib van der Burg
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De administratieve 
dienstverlener voor 
kerken en instellingen
• Financiële administratie

• Salaris- en/of traktementsberekeningen

• Debiteuren- en crediteurenadministratie

• Online boekhouden (Twinfield)

• KerkDialoog

• BAM - Begraafplaatsen administratie

• Kerkscan

Rentmeesters en makelaars

Uw partner in kerkelijk
onroerend goed
• Advisering en begeleiding rondom 

 het afstoten van kerk(elijke) gebouwen

• Taxaties en verkoop van kerk(elijke) 

 gebouwen

• Beheer, aan- en verkoop van agrarisch 

 en stedelijk vastgoed

• Advisering bij en uitgifte van (erf)pacht 

 en ruilverkaveling

Een hele zorg minder...

Kon. Wilhelminalaan 23  |  Postbus 675  |  3800 AR  Amersfoort  |  T (033) 467 10 12  |  E info@kkgkka.nl www.kkgkka.nl

mailto:info@kkgkka.nl
http://www.kkgkka.nl/
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Een workshop over mensen mag zich 
bij de VKB altijd verheugen op 
bovengemiddelde belangstelling. 
Gert Koffeman zal tijdens deze 
workshop wijzen op de toekomstige 
ontwikkelingen en de gevolgen 
hiervan voor kerkrentmeesters. Gert 
Koffeman is lid van het dagelijks 
bestuur van de VKB. In die functie is 
hij verantwoordelijk voor de porte-
feuille ‘mensen’. Hij maakt namens 
de VKB deel uit van het Georgani-
seerd Overleg predikanten en 
kerkelijk medewerkers. 

De titel is er al duidelijk over: het 
gaat in deze workshop over betaal-
de krachten in de kerk. Dat zijn 
behalve predikanten ook kosters, 
organisten en kerkelijk medewer-
kers. In de laatste synodevergade-
ring is met name veel aandacht 
besteed aan de positie van de 
predikant. De kerk wordt gediend 
door de predikanten en dat vraagt 
van diezelfde kerk ook de nodige 
zorg, aldus de synode. Maar dat is 
wel een zorg in samenhang met de 
zorg voor de hele gemeente. En daar 
komt het werk van de kerkrentmees-

ter om de hoek kijken. Dat er ruimte 
in de Kerkorde van de Protestantse 
Kerk is om toekomstgericht om te 
gaan met rechtsposities wil niet 
zeggen dat het eenvoudig is om 
praktische stappen te zetten.
 
Het gaat om enthousiaste en 
gemotiveerde mensen in de kerk, 
zoveel is zeker. Toch is er ook die 
andere werkelijkheid: krimp en 
vergrijzing, in samenhang met 
beperking van de financiële ruimte. 
De hoofdinleider van het congres, 
prof. dr. De Roest, spreekt over het 
jaar 2025 en de rol van VKB en Kerk. 
Het jaar 2025 duurt nog even, maar 
nu al moeten kerken en kerkrent-
meesters zich bezinnen op hun 
reorganisatievermogen. Of beter 
gezegd: het reorganisatievermogen 
van de lokale gemeente. 
 
In deze workshop gaan we op dit 
thema door. Gert Koffeman belicht 
de actualiteit in de discussie over 
rechtsposities in onze kerk, bijge-
staan door enkele specifieke deskun-
digen op dat gebied. Maar meer in 
het bijzonder worden de deelnemers 

Workshop Mensen - Gert Koffeman 
Roeping, professie en de kerkrentmeester 

Gert Koffeman

uitgenodigd om een bijdrage te 
leveren. Door hun vragen te stellen, 
hun opmerkingen en suggesties te 
delen met de inleider en de aanwe-
zigen. De VKB zal vervolgens de 
inspiratie die mede uit deze work-
shop wordt geput omzetten in 
werkbare aanbevelingen. Back to 
basics dus, om met de synode te 
spreken. Zo maken we energie los 
om goed toegerust op weg te gaan 
naar 2025.

Kerk 2025 is een belangrijk thema 
bij de VKB en haar leden. In deze 
workshop neemt drs. Cor de Raadt u 
mee naar de ontwikkelingen die er 
in de afgelopen tijd zijn geweest. 
Maar belangrijker nog: zicht op de 
toekomst. Drs. Cor de Raadt is 
vice-voorzitter van de VKB en maakt 
deel uit van de adviesgroep van de 
Protestantse Kerk ‘Kerk naar 2025’. 
In 2015 sprak hij uitvoerig met 
kerkrentmeesters over de toekomst, 
tijdens speciale bijeenkomsten voor 
leden van de VKB

Deze workshop is interessant voor 
zowel beleidsmakers als kerkrent-
meesters. De gevolgen van de 
huidige ontwikkelingen in de kerk 
zullen in grote lijnen worden 
geschetst. In het afgelopen jaar zijn 
er op vele plaatsen in Nederland 
avonden georganiseerd waarbij 
kerkrentmeesters hun ervaringen, 
toekomstvisie en punten van zorg 

met elkaar bespraken. Uitkomsten 
van deze gesprekken worden in de 
workshop ‘Kerkrentmeesterlijk 
beheer, van 2015 naar 2025’ bespro-
ken, waarbij de deelnemers worden 
uitgedaagd om mee te denken en 
de inleider te voorzien van input.  
Het belooft hiermee een workshop 
te worden met levendige gesprek-
ken, gedachten en inspirerende 
ideeën. 
 
Beheer en vitaliteit zijn de kern-
woorden in deze workshop. De 
hoofdinleider op het congres, prof. 
dr. Henk de Roest, zal spreken over 
de kerk en de rol voor de VKB in 
2025. Ongetwijfeld zullen zijn 
woorden nog naklinken in deze 
workshop. Cor de Raadt is uw 
deskundige inleider en nodigt u van 
harte uit voor een boeiende gedach-
tewisseling. Wilt u zich laten 
informeren over ontwikkelingen en 
meepraten over beheer in de nabije 

Workshop Organisatie - Cor de Raadt 
Kerkrentmeesterlijk beheer, van 2015 naar 2025

Cor de Raadt

toekomst, dan is deze workshop 
voor u interessant. 
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• Online boekhouden (Twinfield)

• KerkDialoog

• BAM - Begraafplaatsen administratie

• Kerkscan

Rentmeesters en makelaars

Uw partner in kerkelijk
onroerend goed
• Advisering en begeleiding rondom 

 het afstoten van kerk(elijke) gebouwen

• Taxaties en verkoop van kerk(elijke) 

 gebouwen

• Beheer, aan- en verkoop van agrarisch 

 en stedelijk vastgoed

• Advisering bij en uitgifte van (erf)pacht 

 en ruilverkaveling

Een hele zorg minder...

Kon. Wilhelminalaan 23  |  Postbus 675  |  3800 AR  Amersfoort  |  T (033) 467 10 12  |  E info@kkgkka.nl www.kkgkka.nl
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Locatie en bereikbaarheid VKB-congres

Het congres vindt dit jaar plaats op een nieuwe locatie 
namelijk Leerhotel het Klooster. Een zeer mooi historisch 
monumentaal pand. Het Klooster werd in de jaren vijftig 
gesticht door paters van de orde van de Kruisheren. 
Tegenwoordig wordt het gebruikt als moderne leerom-
geving van MBO Amersfoort én als unieke locatie voor 
evenementen.
 
Adres:
Leerhotel Het Klooster 
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort 
www.hetkloosterhotel.nl 

Routebeschrijving vanuit Utrecht, A28
Volg de A28 richting Amersfoort. Neem afslag Soester-
berg, links richting Soest (richelleweg). Weg volgen en bij 
het tweede verkeerslicht rechtsaf richting Amersfoort 
(N237 Amersfoortsestraat, overgaand in Utrechtsestraat). 
Voor de ‘Stichtse Rotonde’ (Amersfoort) gaat u linksaf 
(borden Soest/Dierenpark volgen) en vervolgens na 100 
meter weer links, de Daam Fockemalaan in. Na 50 meter 
links de ventweg in (vóór het Shell-pompstation). U ziet 
de ingang van Leerhotel Het Klooster na 30 meter aan 
uw rechterzijde. 

Routebeschrijving via de A1 
Bij knooppunt Hoevelaken richting Amersfoort/Utrecht 
de A28 volgen. Neem afrit 5 (Maarn/Soest) rondweg 
N221. Deze rondweg komt uit op de ‘Stichtse Rotonde’. 
Op de rotonde rechtsaf en direct daarna links (richting 
Soest/Dierenpark Amersfoort). Rechts de Daam Fockema-
laan in. Na 50 meter links de ventweg in (vóór het 
Shellpompstation). U ziet na 30 meter de ingang van 
Leerhotel Het Klooster aan uw rechterzijde.

Routebeschrijving vanaf Amersfoort CS
Lopend vanaf station Amersfoort, rechts de Barchman 
Wuytierslaan volgen. Bij de stoplichten links de Daam 
Fockemalaan in. Leerhotel Het Klooster bevindt zich 
voorbij het pompstation aan de rechterkant. De loopaf-
stand is ca 2 km.

Met het openbaar vervoer Amersfoort CS: 
Streekbussen: Bus 56 richting Wijk bij Duurstede en bus 
52 richting Utrecht. Uitstaphalte ’Zorgcentrum de 
Lichtenberg’ aan de Utrechtseweg. U passeert Leerhotel 
Het Klooster aan de rechterkant. Over het voetpad terug 
lopen (ca 200 m). De ingang van Leerhotel Het klooster 
bevindt zich aan de linkerkant. Er rijden taxi’s vanaf 
station Amersfoort.

    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

http://www.hetkloosterhotel.nl/
http://www.denhoed.nl/
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Deelnemers aan de beurs op 16 april 

- ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas

- Donatus 
Donatus Verzekeringen is dé kerken- en monumen-
tenverzekeraar van Nederland. Donatus ontzorgt 
kerken op het gebied van risicomanagement.

- Van Hoogevest Architecten 
Van Hoogevest Architecten is een breed georiënteerd 
bureau met zowel nieuwbouw- als erfgoedprojecten. 
Kerken zijn onze specialiteit. Wij ontwerpen, restaure-
ren en herbestemmen kerkgebouwen, maken onder-
houdsplannen en weten de weg op gebied van 
subsidiënteerd bureau met zowel nieuwbouw als 
erfgoedprojecten.  

- KKG-KKA 
KKA is de administratieve dienstverlener voor kerken.
KKG rentmeesters en makelaars: voor kerkelijk 
onroerend goed.

- Lakerveld Ingenieurs- en Architectuurbureau bv 
Onze bureaudiensten onderscheiden zich in vier 
hoofdgroepen, te weten: restauratie, architectuur, 
onderhoudsbeheer en bouwhistorie. De grote, 
veelzijdige kennis op het gebied van restauratie, 
architectuur en onderhoud vormt een meerwaarde 
bij de planvorming.

- Mondial Movers 
Mondial Aad de Wit verhuizingen is de contractpart-
ner voor alle verhuizingen binnen de VKB

- Offex kerkinrichting 
Ons ruime assortiment en expertise op het gebied van 
kerken staan garant voor een optimale begeleiding bij 
de inrichting van uw kerk. 

- Pim van Dijk Designs ontwerpt liturgische ruimtes, wij 
geven vorm aan dat wat de geloofsgemeenschap wil 
zijn en wat zij wil worden. Wij streven naar een 
harmonieuze ruimte, voor moderne spiritualiteit en 
functionaliteit, samen bouwen we een kerkruimte 
voor de toekomst. 

-  Restauratieatelier Heerewaarden 
Restauratie van kronen, kerkelijk zilver en overige 
metalen voorwerpen

- Schaapsound 
Schaapsound is specialist in kerkgeluidsinstallaties, 
presentatie-apparatuur, (live-)video, streaming 
audio- en video via internet, geluidssystemen voor 
slechthorenden en oplossingen om (bouwkundige) 
akoestiek te beheersen.

- sIKN / Kerkomroep 
sIKN levert streaming Video- en/of Audio-oplossingen 
aan kerken om kerkdiensten voor mensen thuis 
beschikbaar te maken. Andere termen zijn Kerkradio 
of Kerk-TV. Met onze oplossingen blijft iedereen 
betrokken, van jong tot oud!

- Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) 
SKG is dé instelling voor financiële dienstverlening 
aan kerkelijke gemeenten. Onze dienstverlening is 
hier volledig op afgestemd. Bij SKG kunnen kerkelijke 
gemeenten sparen, financieren en hun betalingsver-
keer laten verzorgen.

-  Stoov
 Stoov is een duurzame kerkverwarming waarbij de 

bezoekers direct verwarmd worden via draadloze 
warmtekussens. 

- VKB-verzekeringen 
De leden van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 
Beheer (VKB) hebben te maken met dezelfde risico’s, 
belangen van medewerkers en vrijwilligers en andere 
waardevolle zaken. Om die reden hebben Marsh-
Mercer speciaal voor de VKB en haar leden collec-
tieve verzekeringen ontwikkeld.

    
- VOF Dialoog Church Sound 

Dialoog Church Sound verzorgt door middel van op 
kerken ontworpen en geproduceerde apparatuur 
voor een optimale spraakverstaanbaarheid. Met een 
uitgebreid leveringsprogramma op het gebied van 
geluid en beeld zijn wij u graag van dienst!

Hieronder volgt een voorlopige opgave van de standhouders die zich eind februari hebben gemeld.

Bij kerkelijkdrukwerk.nl kunt u o.a. een 
kerkblad, liturgie,fl yer of poster laten drukken.

Vaste lage prijzen en geen verzendkosten. 
Productie in eigen huis en binnen 24 uur 
gereed.

Vraag de speciale kortingscode aan.Ga naar kerkelijkdrukwerk.nl/actie KERKBLAD
UW

GRATISGEDRUKT

Achterwetering 31, Schoonhoven | 0182 - 305200

http://kerkelijkdrukwerk.nl/
http://kerkelijkdrukwerk.nl/actie
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De voorzitter heet ieder welkom en 
meldt de afwezigheid van de heren 
Rigters, Roseboom en mw. De 
Jong-Cosman.  Mw. ds. Bos heeft 
afscheid genomen als voorzitter van 
de RPG en neemt niet meer deel aan 
het hoofdbestuur. Dhr. De Koning 
zal als nieuw lid namens Noord-Hol-
land vanaf de volgende vergadering 
gaan deelnemen. Voorzitter De 
Lange staat stil bij enkele bestuurs- 
en commissieleden bij wie verdriet 
en rouw dichtbij zijn gekomen. Hij 
leest voor uit de bijbel Psalm 143 
(‘uw goede Geest geleide mij in een 
effen land’) en gaat voor in gebed.
 
Ontwikkelingen
Een groot gedeelte van de vergade-
ring wordt stil gestaan bij de ontwik-
kelingen die zijn gevolgd op het 
synodebesluit van november vorig 
jaar. Het gaat in alles om de conse-
quenties van het synodebesluit. De 
Lange schetst de ontwikkeling 
richting een zich reorganiserende 
kerk. Ook vertelt hij wat het dage-
lijks bestuur de afgelopen maanden 
heeft ondernomen. Er zijn gesprek-
ken gevoerd met de leiding van de 
dienstenorganisatie van de kerk en 
met bestuur en directie van KKA-
KKG bijvoorbeeld. Er wordt, zo is het 
gevoelen, nadrukkelijk vanuit de 
kerk naar de VKB gekeken om een 
belangrijke rol te speken in het 
vervolg op de reorganisatie. Hoe 
gaan we richting één loket voor de 
kerkrentmeesters? Intern is er ook 
ontwikkeling. Het bureau is onder 
leiding van de nieuwe directeur hard 
doende om in 2016 in de goede posi-
tie te komen voor wat er op ons 
afkomt. 

De Raadt vult de woorden van de 
voorzitter aan. Er lijkt op beheersge-
bied een gat te gaan vallen, maar 
hoe groot dat zal zijn, moet nog 
blijken. Aarnoudse geeft vanuit het 
bureau aan, dat er op drie terreinen 
stappen te zetten zijn: op het gebied 

van kennisbeheer en communicatie, 
op het gebied van dienstverlening 
op maat, en op het gebied van vitaal 
houden van de VKB als vereniging.  
In de bespreking spreken diverse 
bestuursleden hun waardering over 
de helderheid van de presentatie en 
over de stappen die dagelijks 
bestuur en bureau zetten. 

De vraag naar de financiering komt 
aan de orde. Er komt inderdaad een 
volgende ronde waarin we over 
concretere punten moeten spreken, 
zegt de voorzitter, zowel met de 
dienstenorganisatie als met bv. 
KKA-KKG. Wij willen wel, maar dan 
moeten we ook de middelen zien te 
krijgen, zoals integrale toegang tot 
informatie en zeker in een over-
gangsperiode ook de financiële 
mogelijkheden om met de gemeen-
ten toe te werken naar ondersteu-
ning op maat op een nieuwe manier. 

Sommige bestuursleden brengen de 
quotumafdracht in dit verband ter 
sprake. Die wordt nu mede afgedra-
gen voor dienstverlening, die echter 
gaat wegvallen. Wat ligt er dan in 
de rede? Dhr. La Croix merkt op in 
de richting van dagelijks bestuur en 
directie: hoe gaat u dit allemaal 
vorm geven, schroom niet om 
bestuursleden en mensen uit de 
vereniging in te schakelen. 
Er ligt veel op uw en ons bordje, met 
vereende krachten is er veel te 
bereiken. Wij worden als hoofdbe-
stuur en als vereniging graag 
meegenomen in al deze ontwikke-
lingen. Andere bestuursleden 
beamen dit. De voorzitter zegt dank 
voor het vertrouwen en de ruimte 
die het hoofdbestuur geeft om op 
de ingeslagen weg voort te gaan, en 
onderstreept de notie die La Croix 
aandraagt.

Congres, jaarverslag en 
jaarcijfers.
In deze vergadering wordt kennisge-

Actualiteiten uit het hoofdbestuur

nomen van de stand van zaken rond 
de voorbereiding van het congres en 
wordt het bestuurlijk jaarverslag 
2015 vastgesteld. In dit nummer van 
‘Kerkbeheer’ is daarover meer te 
lezen. Dat geldt ook voor de 
jaarcijfers 2015 die in dit nummer 
worden gepubliceerd. Er is fors 
geīnvesteerd in 2015 om met het 
bureau en vereniging naar een 
nieuwe situatie te kunnen groeien. 
Het rechtvaardigt voor het hoofdbe-
stuur de voorgestelde contributie-
verhoging. De jaarrekening wordt 
vastgesteld. 

Benoemingen
Dhr. Van der Burg is door de kerk 
benoemd als lid van de RPG. Het 
hoofdbestuur benoemt dhr. Van 
Tilborg als lid van de Commissie 
Begraafplaatsen en dhr. Bol als lid 
van de Commissie Financiën en 
Fiscale Zaken (FFZ). Aftredend  als 
hoofdbestuurslid zullen zijn mw. ds. 
Bos en mw. Volders. Zij zullen in de 
aankomende Algemene Ledenverga-
dering (ALV) afscheid nemen. 
Aftredend maar herbenoembaar is 
dhr. Moerland. Hij kan herbenoemd 
worden. Aftredend en niet herbe-
noembaar zijn de heren De Lange, 
De Raadt en La Croix. 

Het hoofdbestuur zal voorstellen 
aan de ALV om voor deze drie 
dispensatie te geven voor een 
nieuwe termijn, gezien de huidige 
ontwikkelingen. Daarbij zal er in de 
aankomende periode nadrukkelijk 
gewerkt worden in de richting van 
opvolging van de voorzitter, de 
vice-voorzitter en de voorzitter 
Commissie Begraafplaatsen. 

Rechtspositie predikanten
Aan de orde is een ingekomen brief 
van de afdeling Groningen over de 
rechtspositie van predikanten in 
relatie tot mobiliteit en flexibiliteit. 
Er is een concept reactie van 
bestuurslid Rigters ter tafel. Dhr. 

Het hoofdbestuur kwam op 20 februari jl. in vergadering bijeen in gebouw De Aker in Putten.
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Koffeman, die namens de VKB 
deelneemt aan het Georganiseerd 
Overleg Predikanten, schetst de 
discussie en geeft aan dat de 
problematiek herkenbaar is. Het 
laatste woord is er nog niet over 
gezegd. Op voorstel van dhr. De 
Raadt neemt het hoofdbestuur het 
concept van Rigters over als reactie 
namens het gehele bestuur.

Vademecum Begraafplaatsen
Dhr. J. la Croix kan melden dat een 
nieuwe editie van het Vademecum 
Begraafplaatsen gereed is. Bestuur 
wordt gevraagd in te stemmen tot 
verder uitwerking richting daadwer-
kelijke uitgave. Hiermee wordt 
ingestemd. Gekeken zal worden 
naar een gedifferentieerde prijsstel-
ling voor leden en niet-leden. Ook 
zal er samen met het bureau werk 
worden gemaakt van een goede 
marketing.

 
Leverbaar is het boekje “Ruimte”  
dat voor verschillende doeleinden 
geschikt is. In de eerste plaats kan  
het gebruikt worden voor de belij- 
deniscatechisanten om hun infor-
matie te geven over de financiële 
behoefte van kerk en plaatselijke 
gemeente, over de bestuurlijke 
opbouw van de kerk, enz.

Verder is dit boekje uitermate ge- 
schikt om uit te reiken aan de vele 
vrijwilligers die zich voor de plaatse-
lijke gemeente inzetten.

Tenslotte kan dit boekje op ge- 
meenteavonden gebruikt worden 
om informatie te geven over de 
gehele organisatie van kerk en 
gemeente.
“Ruimte” is een fraai geīllustreerd 
boekje, dat informatie biedt die van 
belang is voor alle leden, die wat 
meer over kerk en gemeente die- 
nen te weten. 

De prijs voor dit boekje, bedraagt  
 1,00 exclusief verzendkosten en 
BTW. Bestellen kan via de webshop 
door in te loggen op de website 
www.kerkrentmeester.nl,  
per e-mail aan  
j.zwep@kerkrentmeester.nl of per 
telefoon 078-63 93 665

W Voorlichtingsboekje 
  “Ruimte”

VERENIGING VOOR

KERKRENTMEESTERLIJK

BEHEER IN DE PKN

RUIMTE2013:RUIMTE2 20-03-2013 11:31 Pagina 1

 
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 2016 in de vorm van een publicatie in het kerkblad en daarbij 
een overzicht van de eerste meer definitieve resultaten van de actie 
Kerkbalans.

- Inzenden van de inlichtingenstaat van de actie Kerkbalans 2016 aan de 
Raad voor de Plaatselijke Geldwerving (postbus 176, 3300 AD Dordrecht).

- Rappelleren van gemeenteleden die hun toezegging voor de betreffende 
termijn, indien die verstreken is, nog niet hebben betaald.

- Bespreking van de cijfers van de voorlopige jaarrekening 2015 in het 
college van kerkrentmeesters. 

- Uiterlijk 31 maart 2016 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de  
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

- Betaling Maandnota
 
April:
- Tussenrapportage in het kerkblad over het verloop van de actie Kerkba-

lans 2016 (hoeveel toezeggingen t.o.v. vorig jaar; hoe verlopen de 
betalingen t.o.v. toezeggingen in januari; moeten er, wanneer de toezeg-
gingen soms onder het verwacht niveau blijven, op beleidsniveau 
(kerkenraad) bijstellingen plaatsvinden?)

- Voorlopige jaarrekening 2015 die door het college van kerkrentmeesters 
is opgesteld, bespreken in de kerkenraad.

- Bezoek algemene vergadering van de VKB op 16 april in Amersfoort.
- Betaling Maandnota.
- Besluiten tot huuraanpassing per 1 juli 2016 indien kerkelijke gebouwen 

aan derden worden verhuurd.

Provinciale afdelingen
In slotronde vertellen de diverse 
bestuursleden uit de provincies 
wanneer hun ledenvergaderingen in 
het voorjaar worden gehouden, wat 
aan de orde komt en welke sprekers 
zoal optreden. Daarna sluit de 
voorzitter de vergadering.  

http://www.kerkrentmeester.nl/
mailto:j.zwep@kerkrentmeester.nl
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kerkrentmeester, onderhoud kerk en 
pastorie en hulpkoster

 
 

Jan Eme Kadijk, Zevenaar, 40 jaar 
organist

ZILVER 
toegekend aan:

Willemijntje Lena van Brugge-de 
Winter, Zevenbergen, 30 jaar 
beheerder Ontmoetingscentrum 

Dirk Antonie den Hertog, Zijderveld, 
25 jaar koster 

Jan Kampherbeek, Zwartsluis, 25 jaar 
koster

Onderscheidingen van de VKB

GOUD MET BRILJANT
toegekend aan:

Hendrik Harm Koning, Blijham, 50 
jaar organist 

Piet Versteeg, ’s-Gravenmoer, 60 jaar 
organist

GOUD
toegekend aan:

Freek Plugge, Barendrecht Carnisse-
haven, 41 jaar ouderling-kerkrent-
meester

Hendrik Jan Marinus Roelofs, 
Blijham, 40 jaar organist

Huibert Jan de Waal, Heusden, 40 
jaar diverse functies  

Willem Huner, Leiden, 43 jaar teller 
collectegeld, kerkcollectant en 
hulpkoster 

Jan Arie Roos, Schoonhoven “De 
Hoeksteen”, 40 jaar organist

Jan Trip, Valthe en Valthermond, 40 
jaar organist 

Piet Griffioen, Vleuten-De Meern, 40 
jaar beheerder begraafplaats, 

P. Griffioen, Vleuten-De Meern

J. Trip, Valthe en Valthermond

H.H. Koning, Blijham

J.A. Roos, Schoonhoven

D.A. den Hertog, Zijderveld

F. Plugge, Barendrecht Carnissehaven

H.J.M. Roelofs, Blijham

H.J. de Waal, Heusden

W. Huner, Leiden

J.E. Kadijk, Zevenaar
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Z.R. Francke, Aagtekerke

BRONS  
toegekend aan: 

Hendrik Minderhoud, Aagtekerke, 
21 jaar kerkrentmeester en ouder-
ling-kerkrentmeester

Zacharias Roelof Francke, Aagteker-
ke, 14 jaar ouderling kerkrentmees-
ter

Gijsbert van Veldhuizen, Ede, 14 jaar 
organist 
 
Cornelia van Leeuwen-van Voorst, 
Lisse, 15 jaar koster 

C. van Leeuwen-van Voorst, Lisse

H.L. Smith, Leek-Oldebert E.J. Greven-Bierman, Zelhem

GOUD
toegekend aan:

Burgje Buijk-Verheul, Giessendam/
Neder-Hardinxveld, 40 jaar leidster 
“Het Lichtpunt” 

ZILVER
toegekend aan: 

Adri van den Boogert, Den Bommel, 
28 jaar diaken en ouderling
Barbera van de Graaf-Verheul, 

Giessendam/Neder-Hardinxveld, 25 
jaar leidster “Het Lichtpunt” 

Antje Odink-Diever, Lutten, 37 jaar 
diverse functies
 

Willlem de Jong, Sliedrecht, 28 jaar 
diaken en ouderling-kerkrentmees-
ter

BRONS
toegekend aan:

Maria Theodora Wapenaar, Noot-
dorp, 20 jaar dirigent kinderkoor, 
dirigent cantorij

Insignes van de 
Protestantse Kerk in Nederland

A. van den Boogert, Den Bommel

W. de Jong, Sliedrecht

M.T. Wapenaar, Nootdorp

H. Minderhoud, Aagtekerke

J. Kampherbeek, Zwartsluis

Herman Lambert Smith, Leek-Olde-
bert, 23 jaar beheerder kerkelijke 
begraafplaatsen 

Engelina Johanna Greven-Bierman, 
Zelhem Lamberti kerk, 17 jaar koster 
en ouderling
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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 ... 

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. 

Ophemert 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 

102-adv-SchaapSound-180x120-bleiswijk.indd   1 31-05-2013   11:54:40

http://www.cantorsound.nl/
mailto:info@cantorsound.nl
http://www.schaapsound.nl/
mailto:info@schaapsound.nl
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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
•	CARverzekering
•	 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 
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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.
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