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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. Donateurs SBKG ZH / donatie 2015
Bij de oprichting van de stichting in 1996 is besloten voor de financiële middelen, ten
behoeve van de ‘huishouding’ van de SBKG ZH, het donateurschap in te stellen.
Voor een relatief en absoluut gering bedrag per jaar staat het kerken vrij zich als
zodanig aan te sluiten. Het doet ons bijzonder deugd opnieuw te mogen constateren
dat nagenoeg alle donateurs hun bijdrage 2015 inmiddels hebben voldaan. Daarmee
blijkt eens te meer hoeveel belang wordt gehecht aan ons werk, wat op vrijwillige
basis voor onze doelgroep wordt gedaan. We spreken de wens uit dat de overige
kerkelijke gemeenten ons ook blijven steunen.
3. Uniforme contactadressen
Een aantal malen per jaar vindt verspreiding van een mailing plaats. Dat geldt voor
het uitbrengen van het jaarverslag alsmede de nieuwsbrieven. Daarnaast wordt aan
de donateurs een donatienota gezonden. Steevast volgt na een mailing een golf van
reacties met een rode draad: het adres wat door ons wordt gehanteerd blijkt te zijn
gewijzigd. Natuurlijk kan het voorkomen dat een adressering moet worden
aangepast. Maar de directe relatie tussen onze mailing en de stroom
adreswijzigingen is te opvallend te noemen, daarom menen we hier extra aandacht
eraan te moeten besteden. Een wijziging qua correspondentieadres kan toch in
principe gedurende het gehele jaar zich voordoen? Vaak is een kerkelijke gemeente
onvoldoende bekend met ons bestaan dan wel dat ook wij graag willen worden
geïnformeerd indien een wijziging zich voordoet binnen het secretariaat van het
college van kerkrentmeesters.
Zodra daar iemand vertrekt en een ander die taken overneemt moet naar alle
instanties een adreswijziging worden gezonden. Naar ons oordeel kan het handiger
en meer efficiënt. Waarom geen gebruik maken van een postbus? Waarom geen
gebruik maken van een neutraal e-mailadres, zoals info@kerkABC.nl ? Bij wisseling
van personen behoeft niets te worden aangepast, alles gaat ongestoord door. Mede
namens ook andere organen op kerkelijk erf die eenzelfde gebruik voorstaan vragen
we u dit voorstel in uw college te willen bespreken.
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4. Overkoepelende vergaderingen van kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters zijn veelal meer doeners dan vergaderaars. Ook in het rapport
Kerk op weg naar 2025 is te lezen dat vergaderen niet een grote hobby is van
personen die een ambt bekleden in de kerk. Als SBKG ZH hebben we oog voor
beide aspecten en trachten we ook op dit vlak zo goed mogelijk om te gaan met
ieders (spaarzame) tijd die voor het kerkenwerk kan worden ingezet. Maar naar ons
oordeel kan het ook anders en beter. Met dat laatste doelen we op gebruik te maken
van kennis die elders beschikbaar is over een bepaald onderwerp.
Een kerkrentmeester van een kerkelijke gemeente is van nature geneigd voor elk
aspect zelf de werkzaamheden te verrichten dan wel te laten verrichten. Met de
invoering van het ledenregistratiesyteem is een stap gezet qua uniformering op enig
terrein. U zult wellicht opmerken dat aan genoemd systeem beperkingen kleven, wat
als nadeel daarvan kan worden aangemerkt. Maar u zult zeker met ons eens zijn dat
het kunnen beschikken over kennis erg makkelijk en plezierig is om de taak als
kerkrentmeester in te vullen.
Een ambtsperiode van vier jaar is snel voorbij. In de praktijk komt het voor dat dan al
wisselingen plaatsvinden binnen het college, dat kerkrentmeesters zich niet bereid
tonen hun periode te verlengen. Dan treedt een nieuw collegelid aan die zijn weg
moet zoeken en vinden, met hulp van de collega’s binnen het team van
kerkrentmeesters. Soms zijn deze ingewerkt op dat specifieke terrein, soms ook niet.
Wat is dan niet mooier gebruik te kunnen maken van kennis elders? Daarbij doelen
wij op kerkrentmeesters met dezelfde taak, maar dan toebehorend tot een ander
kerkgenootschap. Elkaar dienen staat bovenaan binnen het kerkenwerk. Dat geldt in
het pastoraat, maar ook bij alle beheerszaken die zich kunnen voordoen.
Vanuit die gedachte wordt binnen vele classes in Nederland tenminste jaarlijks een
overleg gehouden voor kerkrentmeesters, teneinde bij te praten over hetgeen zich
voordoet op het terrein van beheer. Regiovergaderingen van de Vereniging voor
Kerkrentmeesterlijk Beheer te Zuid-Holland (VKB ZH) daaronder ook te begrijpen.
Als SBKG ZH roepen we kerkrentmeesters op deze vergaderingen bij te wonen. Het
is de moeite waard, de tijd die daarin wordt geïnvesteerd betaalt zich dubbel en
dwars terug.
5. Asbest 2024
Met deze cryptische titel vragen we opnieuw aandacht voor het voorkomen van
asbest in (openbare) gebouwen. Zowel in het voorjaar als najaar van 2012 is in de
nieuwsbrieven toen uitgebracht al gewaarschuwd op tijd een aanvang te maken met
alles wat erbij komt kijken om uiterlijk 2024 te voldoen aan de gestelde criteria: een
asbestrisico-inventarisatie allereerst en daarna mogelijk verdere stappen, afhankelijk
van waar asbest in het gebouw wordt aangetroffen. Die werkzaamheden aan
deskundige derden over te laten is niet meer dan logisch.
Inmiddels zijn we drie jaar verder en evenzo veel tijd dichter bij het moment dat u als
eigenaar van het gebouw wordt afgerekend op de consequenties ervan. De
regelgeving is sindsdien ook strenger geworden. Dat al tezamen brengt ons er toe u
nog meer dan in 2012 er op te attenderen niet langer te wachten met het nemen van
passende maatregelen. Twijfelt u wat te doen als eigenaar of beheerder van uw
object? Weet u niet waar u zich moet vervoegen voor het aanvragen van een rapport
op dit terrein? Wilt u wel eens van een derde weten waartoe u gehouden bent als
eigenaar van een gebouw wat openbaar toegankelijk is? U wilt toch niet dat degenen
die uw kerk bezoeken risico lopen? Stel die vraag aan iemand die met deze materie
bekend en terzake deskundig is. Uiteraard kunt u hiervoor ook uw SBKG benaderen.
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6. Veiligheidszorg gebouwen
Eind 2012 / begin 2013 is door een samenwerking van meerdere partijen een pilot
uitgevoerd op het gebied van veiligheidszorg rond kerken. Kerkgebouwen worden
door een groot publiek bezocht en zijn veelal vrij toegankelijk. Een eerste reden voor
de aandacht. Daarnaast opgemerkt dat in die gebouwen relevante zaken van waarde
(kunnen) voorkomen. Maar krijgen alle aspecten wel voldoende prioriteit van
degenen die de gebouwen beheren en hebben laatstgenoemden wel de know how
daarvoor? Als die onzekerheden combinerend waren de partners in
Noord-Nederland er voldoende van doordrongen dat zo’n pilot zeker zijn waarde zou
bewijzen. De rapportage van het onderzoek van de twaalf kerken die deelnamen aan
het onderzoek was daartoe al voldoende.
Aspecten over brandveiligheid, inbraakveiligheid, alarmopvolging, bewustzijn qua
veiligheid, heel veel zaken meer kunnen aan deze opsomming worden toegevoegd.
Algemene indruk uit de pilot was dat nog veel te verbeteren valt aan zowel de
menselijke als aan de fysieke kant. Maar dat laatste gaat niet vanzelf, daarvoor moet
initiatief worden genomen.
Als SBKG ZH brengen we dit rapport onder aandacht van kerken en
kerkrentmeesters in ons aandachtsgebied. Neem deze waarschuwing ter harte, een
ongeluk of schade voorkomen is toch ten zeerste aan te bevelen?
U kunt bedoeld rapport bij de SBKG ZH opvragen. Dat wordt afgesloten met een
opsomming van facetten die aan de orde zijn geweest in het onderzoek:
 Inbraakinstallatie;
 Brandmeldinstallatie;
 Brandblussers;
 Bliksemafleider;
 Kwaliteit electrische installatie;
 Calamiteitenplan;
 Inventarisatie / typering van objecten in de kerk, naar diverse gezichtspunten;
 Mate van voorkomen incidenten;
 Contact met brandweer;
 Sleutelplan;
 Verwarming gebouw;
 Juistheid van aanrijdroute brandweer bij calamiteit;
 Zwakke plekken qua veiligheid voor beheerders.
Voor alle duidelijkheid nog eens aangegeven dat het rapport ons inziens als startpunt
moet dienen voor eigen onderzoek en activiteit van het betrokken kerkbestuur. Het
dient tot basis voor een verder nadenken hierover. Als we dat al bereiken, dan is
onze missie in deze nieuwsbrief wat dat betreft zeker geslaagd te noemen.
7. Rijkssubsidie 2015
In de maanden februari / maart 2015 stond opnieuw de mogelijkheid open
rijkssubsidie aan te vragen voor instandhouding van daarvoor in aanmerking
komende objecten. Als stichting op kerkelijk erf worden wij vaak benaderd met
vragen over dit gedachtegoed, maar hebben wij geen zicht welke kerken
daadwerkelijk een subsidieaanvraag hebben gedaan dan wel die later dit jaar
toegekend krijgen. Daarom vragen wij aan u ons in alle gevallen te willen informeren,
zowel over de gedane subsidieaanvraag als over de uitkomst ervan. Dank voor de
medewerking.
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8. Subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland
Jaarlijks is er op provinciaal niveau geld beschikbaar voor instandhouding van
cultuurgoederen. Kwam dat voor enige jaren vrij voor een specifiek object, steeds
meer wordt overgegaan op een gebiedsmatige aanpak. Dat houdt in dat de mate
waarop een object toebehorend tot ons aandachtsgebied daarin voorkomt mede
afhankelijk is van andere factoren. Maar hoe het ook zij, wat primair en wat secundair
van belang is, als beheerders en eigenaren van kerken zijn we erg gebaat bij die
financiële steun. Met die gelden konden de laatste jaren heel mooie resultaten
worden bereikt. Als stichting – zelf geen vast actief in eigendom hebbende maar wel
betrokken bij kerkelijke gemeenten waarvoor dat wel geldt – zijn we allen die dit voor
laatstgenoemden mogelijk maken zeer erkentelijk. Dat mag ook wel eens worden
gezegd in een nieuwsbrief.
Als stichting zijn we even nieuwsgierig naar verstrekte subsidies als de aanvragers
zelf. Daarom de identieke vraag gesteld als is gedaan bij punt 7 hiervoor. Willen de
kerken/kerkrentmeesters ons ter zake informeren? Dat kan aan het secretariaat, zie
hieronder. Alvast dank voor de medewerking.
9. Wat niet is behandeld
Een nieuwsbrief kan zoals deze al acht punten hiervoor bevatten, het kan zeker
voorkomen dat u als kerkrentmeester denkt: mijn onderwerp is niet genoemd of
behandeld. Wat dan te doen? Direct de SBKG ZH benaderen, is ons advies. Als
stichting op kerkelijk erf doen we er alles aan om het werk van kerkrentmeesters
zoveel als mogelijk te verlichten dan wel u als college te adviseren. Met een passend
advies gewapend is het op te brengen uw werk te kunnen blijven doen. Waarom
nalaten zo’n vraag aan ons te willen stellen? Daarop weten wij het antwoord niet. Wij
helpen u graag. ’t Is maar dat u het weet. Maar steeds vanuit het uitgangspunt dat
ook wij belang hechten aan een achterban. Van een hulpvragende kerkelijke
gemeente verlangen wij dat deze donateur is of wordt van de SBKG ZH. Voor de
luttele som van 45 euro per jaar. Waar vind je anno 2015 een goedkoper
adviesadres? Met belangstelling wachten wij uw vragen.
10. Jaarverslag 2014
Eind maart van dit jaar is het jaarverslag over 2014 verzonden aan alle kerken
binnen onze doelgroep alsmede een groot aantal andere belanghebbenden. Heeft u
dit verslag niet ontvangen en bent u geïnteresseerd in ons werk? Laat dit dan weten
aan het secretariaat.

11. Contactgegevens SBKG Z-H
Postadres
E
W
T

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
info@sbkgzh.nl
www.sbkgzh.nl
078 - 676 2276
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