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Januari
• Aandacht voor wijzigingen op het terrein van de belastingen, 

sociale verzekeringswetten en pensioenpremies;  
• De verzekeringsportefeuille nagaan;  
• Evaluatie risico-inventarisatie waarover elke kerkelijke ge-

meente dient te beschikken;  
• Betalen Maandnota. 

Februari  
• Registratie toezeggingen Kerkbalans [jaartal]; 
• Inventarisatie van de opmerkingen van de Kerkbalanslopers 

en deze, indien dit noodzakelijk mocht zijn (bijvoorbeeld 
opmerkingen van pastorale aard), doorgeven aan de overige 
leden van de kerkenraad; 

• Mededeling in het kerkblad over een indicatie van de resul-
taten van de Actie Kerkbalans [jaartal].  

• Bespreking van deze resultaten in het college van kerkrent-
meesters; 

• Uiterlijk 31 maart [jaartal] instandhoudingssubsidie aanvra-
gen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 

• Betalen maandnota.

Maart 
• Bedanken van de gemeenteleden voor de toegezegde 

bijdrage voor Actie Kerkbalans in de vorm van een publicatie 
in het kerkblad en daarbij een overzicht van de eerste meer 
definitieve resultaten van de Actie Kerkbalans; 

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

• Activeren van de gemeente voor de Paascollecte, indien in 
uw gemeente gehouden; 

• Bespreking van de cijfers van de voorlopige jaarrekening in 
het college van kerkrentmeesters; 

• Uiterlijk 31 maart [jaartal] instandhoudingssubsidie aanvra-
gen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 

• Betaling Maandnota. 

April  
• Tussenrapportage in kerkblad over verloop Actie Kerkbalans 

[jaartal] (hoeveel toezeggingen t.o.v. vorig jaar, hoe verlopen 
de betalingen t.o.v. toezeggingen januari. Moeten er, wanneer 
de toezeggingen soms onder het verwacht niveau blijven, op 
beleidsniveau (kerkenraad) bijstellingen plaatsvinden?  

• Voorlopige jaarrekening, die door het college van kerkrent-
meesters is opgesteld, bespreken in de kerkenraad; 

• Besluiten tot huuraanpassing per 1 juli [jaartal] indien kerke-
lijke gebouwen aan derden worden verhuur; 

• Betaling Maandnota.

Mei  
• Inning bijdrage Solidariteitskas onder lidmaten (eventueel 

uitgebreid tot de doopleden);  
• Publicatie in het kerkblad van de jaarrekening;  
• Publicatie over stand van zaken actie Kerkbalans [jaartal]; 
• Betaling Maandnota. 

Juni  
• Toezending van de vastgestelde jaarrekening door de ker-

kenraad;  
• Publicatie kerkblad over de stand van zaken van de in ja-

nuari gehouden actie Kerkbalans (stand van toezeggingen, 
bijdragers en dergelijke en het mogelijk te verwachten 
resultaat);  

• Huurtarieven verhuur kerkelijke gebouwen per 1 juli aanpas-
sen waarover de aankondiging in april plaatsvond; 

• Betaling Maandnota. 

Juli/augustus  
• Rappelleren van gemeenteleden die hun toezegging voor de 

betreffende termijn, indien die verstreken is, nog niet hebben 
betaald;  

• Bespreking meerjaren onderhoudsplan; 
• Betaling Maandnota. 

September  
• Voorgeschreven overleg (ord. 11-6-1) met college van dia-

kenen en kerkenraad en andere daarvoor in aanmerking 
komende organen over de op basis van het beleidsplan op 
te stellen begroting en de invulling van het collecterooster;  

• Bespreking aanpak Actie Kerkbalans [jaartal];  
• Voorbereiding stookseizoen (ketelinstallatie van de centrale 

verwarming controleren, en dergelijke);  
• Publicatie in kerkblad over stand van zaken Actie Kerkbalans 

[jaartal], en van de eventueel gehouden extra Actie Kerkbalans;  
• Vaststelling van het gemeentelijk beleidsplan; 
• Betaling Maandnota. 



Oktober  
• Bestelling van foldermateriaal en dergelijke voor de Actie 

Kerkbalans [jaartal];  
• Indienen vóór 1 november van de ontwerpbegroting bij de 

kerkenraad;  
• Herziening van de pachtprijzen (aanpassen eens per drie 

jaar); 
• Betaling Maandnota. 

November  
• Publicatie kerkblad over definitieve afwikkeling van de Actie 

Kerkbalans [jaartal];  
• Na voorlopige vaststelling van de begroting door de 

kerkenraad, publicatie hiervan in het kerkblad en het ter 
inzage leggen voor gemeenteleden;  

• De meerjarenbegroting bijstellen; dat kan nu ook met FRIS;  
• Eerste bespreking in de kerkenraad inzake voorbereidingen 

van de Actie Kerkbalans [jaartal]; 
• Betaling Maandnota. 

December  
• Publicatie aankondiging in kerkblad voor de actie Kerkba-

lans [jaartal];  
• Voorbereiden startmoment actie Kerkbalans [jaartal] in uw 

gemeente;  
• Erop toezien dat vóór 15 december de begroting, met ter 

informatie bijgevoegd het beleidsplan, wordt ingediend in 
FRIS;  

• Activering van de gemeente voor de Oudejaarscollecte; 
• Betaling Maandnota.
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