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1. Algemeen
Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan
kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk
betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin. Het
behoeft geen nadere toelichting dat u over alle zaken vragen kunt stellen. Neem in
dat geval contact op met het secretariaat, bij voorkeur per e-mailbericht. Zo snel als
mogelijk laten wij iets van ons horen.
2. Bestuurszaken
In onze nieuwsbrief 33, uitgebracht in mei 2013, gaven wij aan bijna rond te zijn met
de invulling van ons bestuur. Naar het zich laat aanzien is nu ook een passende
kandidaat gevonden voor de resterende vacature. Zodra alles achter de rug is zal
ook aan betrokkene aandacht worden besteed in deze berichtgeving. Nu al
aangegeven dat wij dankbaar zijn dat er toch een oplossing is gekomen voor het
opvolgingsvraagstuk. Beter kan hier worden gesproken over de aderlating in ons
bestuur. Want hoe is dit anders te duiden als binnen korte tijd vier bestuursleden
uitstromen, die gezamenlijk 55 jaar de stichting hebben gediend? Ook over deze
personen aandacht besteed in de volgende nieuwsbrief (nummer 35, mei 2014).
Uiteraard ook in de jaarverslagen over 2013 en 2014.
3. Brim / SIM (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten)
Het jaar 2013 kan wat betreft de Brim als bijzonder worden aangemerkt. Hoewel de
periode van indienen van de subsidieaanvragen was beperkt tot twee maanden, in
februari en maart 2013 konden de aanvragen daarvoor worden ingediend, is daarna
telkens het moment van afgeven van de beschikkingen op die aanvragen uitgesteld.
Natuurlijk valt er veel voor te zeggen dat subsidieaanvragen goed moeten worden
bekeken en beoordeeld alvorens daarover een besluit te nemen. Maar op enig
moment wil een aanvrager toch wel weten waaraan toe te zijn.
Op basis van de meest recente informatie moet worden verwacht dat de
beschikkingen 2013 nog later bij de indieners van de subsidieaanvragen op de mat
zullen vallen dan eerder is gemeld. Laten we hopen dat rond kerst van dit jaar
iedereen duidelijkheid daarover heeft. Voor diegenen aan wie subsidie is toebedeeld,
van harte hiermee geluk gewenst. Voor alle andere aanvragers rest niets anders dan
in 2014 opnieuw een subsidieaanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed in Amersfoort, vanaf 1 februari t/m 31 maart 2014.
Vooralsnog hebben wij niets vernomen van een wijziging in de subsidieaanvraag.
Ook niet in de periode van indienen. In alles geldt: laat u goed voorlichten en neem
tijdig de noodzakelijke maatregelen.
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4. Provinciale subsidie
In zowel kalenderjaar 2012 als 2013 stond het aanvragen van provinciale subsidie
open voor eigenaren van monumentale objecten. Viel de subsidie in 2012 slechts
drie objecten met een religieus karakter ten goede, over 2013 kan worden gesproken
van een succesjaar voor ons gedachtegoed. Van de 1,5 miljoen euro die beschikbaar
was aan subsidiegeld is ruim 1 miljoen daarvan ten goede gekomen aan kerken dan
wel objecten daaraan gerelateerd. Uiteraard zijn de eigenaren ervan daarmee als
eerste blij. De SBKG ZH voelt zich in alles verbonden met haar achterban en ervaart
deze bijzondere uitkomst dan ook als een grote opsteker voor haar werk. Vanuit de
stichting dan ook bij deze dank overgebracht aan het provinciaal bestuur voor zo’n
ruimhartige opstelling aangaande kerkelijke objecten.
Navraag ten tijde van het uitbrengen van deze nieuwsbrief leerde dat wordt gewerkt
aan een identieke provinciale subsidieregeling voor het kalenderjaar 2014. Naar alle
waarschijnlijkheid gaat deze regeling in op 1 december 2013 en dienen aanvragen
voor 1 maart 2014 bij de provincie te worden ingediend. Aangezien specifieke
informatie en het aanvraagformulier pas beschikbaar komen nadat de regeling
definitief is vastgesteld, raden wij allen die een beroep willen doen aan de website
van de provincie Zuid-Holland (www.zuid-holland.nl) in te gaten te houden en als
contact telefoonnummer 070 – 441 75 75 te noteren. Dat is het doorkiesnummer van
de medewerker(s) die bekend zijn met deze materie.
5. Afhandeling van adviesaanvragen
Het mag bekend worden verondersteld dat de SBKG ZH zich ten dienste stelt van
kerken en kerkrentmeesters in de meest ruime zin van het woord, om adviserend
bezig te zijn terzake van stoffelijke zaken. Zodra een vraag om advies wordt
ontvangen wordt beoordeeld wie van de bestuursleden die het best kan afwerken.
Als SBKG ZH werken in teamverband, dus normaal gesproken wordt uw vraag aan
twee bestuursleden ter hand gesteld om die te behandelen. Zo snel als mogelijk
wordt contact opgenomen met de indieners van uw vraag en een afspraak gemaakt
voor een bezoek ter plaatse. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid dat een vraag
telefonisch kan worden afgedaan. Effectiviteit staat in alles voorop.
Maar daarna ervaart de SBKG ZH dat een lange periode van onzekerheid optreedt.
Veelal is niet direct alle benodigde informatie beschikbaar dan wel moet er worden
gewacht op actie van derden. Dan wordt na een bezoek of contact afscheid
genomen met de woorden: op termijn nemen we nog contact op. En die termijn loopt
vaak onnodig lang door, terwijl in die tussenliggende periode geen contact meer
plaatsvindt. Is onze hulp dan nog nodig, vragen wij ons regelmatig af als we in
bestuursvergadering bijeen zijn. Zijn de problemen waarvoor om advies is gevraagd
inmiddels opgelost? Bij deze daarom de oproep gedaan aan alle aanvragers van
advies ons meer direct en sneller te informeren. Dank voor uw medewerking.
6. Contactgegevens SBKG Z-H
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Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
info@sbkgzh.nl
www.sbkgzh.nl
078 - 676 2276

SBKG NIEUWS 34, BLAD 2

