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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
Als organisatie (en bestuur ervan) kunnen blijven voortbestaan en doorgaan, dat
staat toch overal bovenaan? Vanuit die gedachte hebben wij ons afgelopen tijd
ervoor ingezet om de uitstroom van bestuursleden opnieuw te kunnen invullen. Die
uitstroom was er geen omdat onvoldoende belang meer werd gehecht in het werk
wat de stichting verricht. Verre van dat.
De bestuursleden waarvan eind 2013 en in september van dit jaar afscheid werd
genomen hadden hun sporen bij de stichting meer dan verdiend. Als gezamenlijk kan
worden gesproken over meer dan 50 jaar, mag worden begrepen dat met het
hiervoor gestelde niets is miszegd. Bij deze nogmaals de heren Batenburg,
Crielaard, Van Reeuwijk en Van Straalen dank gezegd voor alles wat zij voor de
stichting hebben gedaan en betekend.
Met de komst van de heren Oskamp en Van Dijk is invulling gegeven aan de
openvallende plaatsen in het bestuur Een goede lezer zou het wellicht zijn
opgevallen dat minder mensen toetreden dan er zijn uitgetreden. Een juiste
constatering. Maar ook SBKG ZH moet meegaan met de ontwikkelingen en inspelen
op een gewijzigde vraag om advies. Indien op enig moment mocht blijken dat het
huidig bestuur qua samenstelling onvoldoende is, zal passend worden besloten en
verdere actie volgen.
3. Brim / SIM 2015 (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten)
Nog even en het is weer zover. In de periode 1 februari t/m 31 maart 2015 kunnen
subsidieaanvragen worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in
Amersfoort. Het jaar 2014 kan wat betreft de Brimsubsidie voor onze doelgroep in
Zuid-Holland als heel goed worden bestempeld. Daarom raden wij kerken en
kerkrentmeesters aan tijdig te beginnen met dit werk. Ook na te gaan of de eerste
termijn van 6 jaar is verstreken en opnieuw een subsidieaanvraag moet worden
gedaan. Graag geven wij u hierover passend advies. Nog nooit succes gehad met
uw subsidieaanvraag? Mogelijk is iets fout gegaan ermee, is op grond van iets wat
niet correct was uw aanvraag terzijde gelegd. Leg het hoofd niet in de schoot. Maak
gebruik van uw rechten en vraag opnieuw subsidie aan. Ook in deze gevallen helpen
wij u graag verder.
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4. Multifunctioneel gebruik van kerken
Een kerkgebouw werd lange tijd uitsluitend gebruikt voor de eredienst. Eenmaal of
tweemaal op de zondag open voor de kerkdiensten. Daarna gingen de deuren weer
in het slot totdat de volgende zondag zich aandiende. In een tijd dat er kerkelijk
bezien geen vuiltje aan de lucht was en alles voorspoedig verliep, kon dit beleid zo
blijven doorgaan. Maar inmiddels leven we in 2014, zijn andere tijden aangebroken.
Een teruggang qua aantal leden en actieve kerkbezoekers, ook lagere inkomsten bij
gelijkblijvende of stijgende lasten. Kortom, voldoende redenen om het tij te keren.
Het aantal kerken dat financieel gezien de eindjes aan elkaar moet knopen om te
overleven neemt gestaag toe.
In dat kader is ook het multifunctioneel gebruik van kerken niet langer iets bijzonders,
maar steeds meer een algemeenheid geworden. Niemand kijkt er meer van op dat
een kerkgebouw wordt gebruikt voor een lezing. Verhuur van een gebouw, binnen
nader op te stellen regels door het betrokken kerkbestuur, brengt geld in het laatje,
financiën die broodnodig zijn voor onderhoud aan het gebouw en ook om de baten
gelijke tred te laten houden met de lasten. Als SBKG hebben wij ruim zicht op wat
elders in de provincie gebeurt op dit vlak. Maak gebruik van onze kennis, is de
opmerking waarmee wij dit onderwerp willen besluiten.
5. Hergebruik van kerken
Het is geen nieuws dat het gebruik van kerken onder druk staat. Periodiek verschijnt
in de media een artikel daarover, waarbij staatjes worden gepresenteerd en
berekeningen worden gemaakt over hetgeen kan worden verwacht. Elke berekening
en projectie in de toekomst wordt vaak gezien als een onheilsvoorspelling. ‘Zo’n
vaart zal het wel niet lopen’. Maar door velen wordt nu al gewaarschuwd daarop
alsdan voldoende ingespeeld te zijn. In dat kader is het logisch en ook toe te juichen
dat ook de overheid en haar onderdelen, in casu de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, hierop inspelen en waar nodig een bijeenkomst beleggen over dit
onderwerp. Zo ook op 26 juni 2014. Toen gold als thema Toekomst Religieus
Erfgoed. De komende 10 jaar zullen circa 2000 gebouwen overbodig worden voor
religieus gebruik. Diverse alternatieven zijn genoemd om te trachten het gebouw in
stand te (kunnen) houden, ook herbestemming. Zie voor relevante informatie van die
bijeenkomst: www.toekomstreligieuserfgoed.nl/bijeenkomst-266 . Uiteraard kunt u bij
de SBKG ZH aankloppen indien u meer specifieke vragen hebt of informatie wenst
over uw situatie.
6. Informatievoorziening aan SBKG Z-H
Als stichting stellen wij ons ten dienste van kerken en kerkrentmeesters en geven
waar mogelijk advies aangaande alle vragen en problemen die zich kunnen
voordoen rond stoffelijke zaken. Dan is het fijn in gesprek te kunnen blijven tot het
moment dat een probleem of vraag als afgedaan wordt beschouwd. Nog te vaak is
het usance dat een vraag wordt aangebracht, waarop na een korte reactie onzerzijds
nooit meer iets wordt vernomen. Graag zouden we zien dat elk dossier keurig wordt
afgerond, alvorens de contacten te verbreken, dan blijven wij daarin ook actueel.
7. Contactgegevens SBKG Z-H
Postadres
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Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
info@sbkgzh.nl
www.sbkgzh.nl
078 - 676 2276
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