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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. Brim / Rijkssubsidie 2015
Voorafgaand aan elk jaar roepen wij kerken en kerkrentmeesters op er tijdig bij te zijn
en aandacht te besteden aan het indienen van een subsidieaanvraag, om met die
gelden in staat te zijn (een deel van) het onderhoud / de instandhouding van een
kerkelijk object te kunnen bekostigen. Soms wordt laatdunkend gedacht over deze
regeling, soms wordt er van uitgegaan dat het toch geen zin heeft zo´n aanvraag in
te dienen omdat men verwacht van te voren de uitkomst ervan al te kennen. Naar
onze mening is niets minder waar. Dat standpunt baseren we op de uitkomsten van
de toegekende Brimsubsidie in 2015.
Het totale subsidiebedrag voor Zuid-Holland bedroeg € 6.685.586, wat werd
toebedeeld aan 159 objecten. Het aandeel van kerkelijke gebouwen hierin is
€ 2.589.596, waarmee 47 aanvragers konden worden verblijd. Als deze cijfers in
procenten worden geduid blijkt nog meer hoe goed de kerken er van af zijn
gekomen: 38,734 % van het totaalbedrag voor Zuid-Holland, voor nagenoeg
30% van de uiteindelijk begunstigden.
3. Brim / Rijkssubsidie 2016
De rijkssubsidieregeling kent een vaste periode waarbinnen de aanvraag om
subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dient te worden ingeleverd, te
weten 1 februari t/m 31 maart. Op moment van uitbrengen van deze nieuwsbrief nog
voldoende tijd om uw aanvraag 2016 goed voor te bereiden. Het aanvragen loont,
dat is al toegelicht en aangetoond met cijfers bij punt 2. Daarom wederom de kerken
er op gewezen alles er voor te doen om nu wel geld uit ’s Rijkskas te verkrijgen.
Houdt er rekening mee dat qua bedragen van klein naar groot wordt toegekend.
Vraag dus niet te veel aan, maar ook niet te weinig. De referentieperiode is 6 jaar,
voor die looptijd geldt de subsidieaanvraag. Als SBKG ZH kunnen we u adviseren,
wat betreft het aanvragen zelf verwijzen we u naar daartoe gevestigde marktpartijen
zoals architectenbureaus.
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4. Provinciale subsidie
We blijven herhalen, we blijven ook wijzen op eventuele mogelijkheid tot het
verkrijgen van subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland. Niet nagaan of er voor u
subsidie beschikbaar is betekent meteen buiten de boot vallen. Wat valt te verliezen
als u daarvoor een telefoontje pleegt of de website van de provincie Zuid-Holland
doorneemt om te bezien welke subsidiemogelijkheden er bestaan? Tot op heden
diende de aanvraag daartoe, voldoende onderbouwd, uiterlijk eind januari te zijn
ingediend op het provinciehuis. Omdat die dag op zondag valt, adviseren wij uit
veiligheid 29 januari 2016 als laatste moment te hanteren.
5. Asbest 2024
In 2012 begonnen we met onze campagne ‘Asbest 2024’, teneinde in dat jaar geheel
te voldoen aan de geldende regelgeving aangaande dit onderwerp. Diverse
nieuwsbrieven die sindsdien zijn verschenen kenden een artikel over dat onderwerp,
met daarbij de oproep daadkrachtig tot actie over te gaan en na te gaan in hoeverre
dit ook voor uw kerk van toepassing is. Bij deze dat nog eens in herinnering
gebracht. Mocht u niet weten wat te moeten doen bij voorkomen van asbest, neem
dan contact op met de SBKG. Graag staan we u van dienst, geven we een passend
advies.
6. ANBI-transparantie
De tijd dringt. Eind 2015 dienen alle kerkelijke gemeenten en hun diaconieën te
voldoen aan de eisen die de overheid stelt wat betreft de ANBI-status. Nog maar
twee maanden te gaan, dus de allerhoogste tijd om nu aan de slag te gaan mocht
dat tot op heden zijn uitgebleven. Zie daartoe ook Kerkbeheer, waarin diverse keren
aandacht is besteed aan dit onderwerp, laatst in het oktobernummer 2015
(pagina 328). Voor vragen kunt u terecht bij de gemeenteadviseur kerkbeheer.
7. Wat kan de SBKG ZH voor u betekenen
Regelmatig ervaren we dat kerkrentmeesters niet of onvoldoende op de hoogte zijn
wat de SBKG ZH doet dan wel kan betekenen voor hun kerkelijke gemeente. Die
onbekendheid met ons werk is mogelijk te verklaren door het feit dat een
ambtsdrager slechts voor een bepaalde periode dat werk verricht en bij de
overdracht van taken door de voorganger niet is gewezen op onze stichting. Dat kan
ook zijn oorzaak hebben in het gegeven dat bij een kerk lange tijd geen sprake is
geweest van enig technisch probleem of iets waarvan men dacht: daarvoor moeten
we een derde om advies vragen.
Voor dat laatste is de SBKG ZH specifiek en bij uitstek hét adres. Wij helpen u graag
verder met een second opinion op nagenoeg elk gebied wat denkbaar is qua
stoffelijke zaken waarmee kerkrentmeesters belast zijn. Ook bij kerkelijk actuele
aspecten, zoals een fusievraagstuk. Daarin een advies krijgen, voor de luttele
somma van 45 euro donatiegeld per jaar, waar krijgt u dat elders goedkoper? Dat
evenmin reiskosten in rekening worden gebracht bij een bezoek is ook belangrijk te
weten. Graag staan we u bij, graag staan we ook uw kerkelijke gemeente bij. Laat
het weten aan het secretariaat.
8. Contactgegevens SBKG ZH
Postadres
E
W
T

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