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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. Rijkssubsidie 2017
Wat een mooi bericht kwam er vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te
Amersfoort. Dit jaar is 49,7 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan
eigenaren van rijksmonumenten. Het is voor het eerst dat alle aanvragen die aan
de criteria van de regeling voldeden, konden worden gehonoreerd. Dat resultaat
alleen al is iets om heel blij van te worden. Bijna 1.000 aanvragen werden
ingediend. Daarvan waren er 127 die buiten de reikwijdte van de regeling vielen
of onvoldoende waren onderbouwd.
Uiteraard is ook nagegaan wie in ons doelgebied ‘in de prijzen’ zijn gevallen en
hoe dat zich verhoudt met het totaal aan subsidiegelden. In de provincie
Zuid-Holland kon aan 125 aanvragers een positief bericht worden gezonden, voor
een totaalbedrag van € 7.581.582. Hiervan kwam 33,5 % qua aantal (42) en
40% qua bedrag (€ 3.006.789) ten goede aan aanvragers met een kerkelijke
achtergrond. Daar zijn wel heel blij over.
Ons doelgebied behelst ook een deel van de provincie Noord-Holland. Daar
konden 15 aanvragers worden verblijd, met € 1.848.417 aan subsidie.
Rest aandacht voor de 127 aanvragers ‘die buiten de prijzen’ vielen. We voelen
ons betrokken tot hen, maar weten niet wie het betreft. Heeft uw kerkelijke
gemeente in 2017 een aanvraag gedaan voor Brimsubsidie welke niet is
gehonoreerd, laat het ons weten. In gezamenlijk overleg zal dan worden
nagegaan wat er fout is gegaan waardoor niet kon worden overgegaan tot het
verlenen van subsidie. Stuur daartoe een bericht naar het secretariaat.
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3. Subsidieaanvragen 2018
Zoals is omschreven onder punt 2 zijn de aanvragers van subsidie in 2017 er
goed van af gekomen. Alle aanvragen die voldeden aan de criteria konden met
positief gevolg worden afgedaan. Een reden te meer om nu al werk te maken van
een subsidieaanvraag 2018. Dat geldt kerken voor wie de tijd is gekomen en hun
vorige subsidieperiode is afgelopen. Het is ook van toepassing op die kerkelijke
gemeenten waarvan de aanvraag om welke reden dan ook is afgewezen. Houdt
rekening met de periode van indienen: 1 februari t/m 31 maart 2018.

4. Subsidie provinciaal
We blijven het herhalen. Als er plannen bestaan om iets de doen wat betreft
instandhouding van uw kerkelijke objecten, ga dan ook na of er mogelijk subsidie
kan worden verkregen vanuit de provincie. U moet zich vooraf niet rijk rekenen en
er van uit gaan dat vanuit het provinciehuis een zak met geld uw kant op komt.
Ons advies in deze is te onderzoeken wat die mogelijkheden zijn en er gebruik
van maken. Niet geschoten is zeker mis. Daar kunnen ze u ook vertellen met
welke termijnen van indiening subsieaanvraag rekening moet worden gehouden.
Bel 070 – 4416611 of stuur een bericht via www.zuid-holland.nl , contactformulier.
Voor Noord-Holland www.noord-holland.nl , 0800 – 0200 600.

5. Herbestemmingssubsidie
Eigenaren van monumenten en/of gebouwen met een cultuurhistorische waarde
kunnen een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering
herbestemming monumenten. Deze subsidieregeling bestaat uit twee
componenten, namelijk voor
- onderzoek naar de mogelijkheden van een pand;
- het water- en winddicht maken in het geval dat het gebouw leeg staat.
De regeling geldt voor gebouwen waarvoor niet makkelijk een nieuwe
bestemming is te vinden. De regeling stimuleert herbestemming van monumenten
en bevordert een duurzaam gebruik van objecten die voldoen aan de criteria als
genoemd in de eerste zin. Jaarlijks reserveert het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap hiervoor € 2,4 miljoen. Aanvragen dienen te worden
ingediend in de periode 1 oktober t/m 30 november 2017.
De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op www.monumenten.nl

5. Donatie
Vanaf moment van oprichting van de SBKG Z-H in 1996, dat is inmiddels 21 jaar,
wordt een uniform donatietarief gehanteerd. Bij aanvang ƒ 100,00, na invoering
van de euro werd dit € 45,00. Voor dit lage en symbolische bedrag per kerkelijke
gemeente zetten bestuursleden van de stichting zich belangeloos in voor
aangesloten kerken.
Op basis van meerdere oorzaken kon in de laatste bestuursvergadering het
donatiebedrag neerwaarts worden bijgesteld. Vanaf 2018 geldt voor bestaande
donateurs dan een jaarbijdrage van € 25,00. Dat moet een ieder deugd doen.
SBKG NIEUWS 40, BLAD 2

6. Asbest
Diverse malen al is in onze nieuwsbrieven aandacht besteed aan het fenomeen
asbest. Op basis van de regelgeving daarover moet vóór 2024 zoveel als
mogelijk worden verwijderd, zeker op die plaatsen waar het schadelijk is of kan
zijn. Daarom ook nu weer die oproep gedaan dat ter harte te nemen en, mocht
nog een begin daarmee worden gemaakt, te laten nagaan of ook in uw objecten
sprake is van asbest. Weet dat u als eigenaar aansprakelijk bent voor uw
gebouwen, ook voor uw bezoekers. Daarnaast speelt ook de verzekering een rol
van betekenis. Mocht er bij of na een calamiteit asbest worden ontdekt wat niet
vooraf was gemeld, dan komen de consequenties ervan voor uw rekening. Houdt
daar rekening mee. Een gewaarschuwd mens ....

7. Werkterrein SBKG Z-H
Op basis van bovenstaande en ook vanwege onze naam kan wellicht de indruk
worden gewerkt dat de stichting zich uitsluitend ten dienste stelt van kerken met
een monumentaal karakter. Niets is minder waar. Zoals is te lezen in de statutaire
doelstelling wordt aan een iedere kerk/kerkrentmeester die een advies wenst over
een stoffelijke zaak in afdoende mate aandacht besteed. Waar nodig en
noodzakelijk wordt daartoe een bezoek gebracht en ter plaatse de situatie
beoordeeld. Waar vindt je dat nog anno 2017 voor het absurd lage donatiebedrag
wat is genoemd onder punt 5?

8. Toekomstvisie
Geen dag of er verschijnt wel een artikel in kerkelijke kring over dit
onderwerp. Het is toch net als in een huishouding? Daar staat toch ook de tijd niet
stil en ontwikkelt alles zich? Kerk 2025. Jaren geleden al is begonnen met de
plannen daarvoor. Inmiddels zijn we enige jaren verder en wordt langzaam maar
zeker duidelijk en zichtbaar wat degenen die aan de basis ervan stonden voor
ogen hadden. Alleen gaat de tijd sneller dan de wijze waarop alles in de kerkelijke
huishouding(en) wordt ingevoerd, waardoor op tal van fronten nog niet duidelijk is
wat de consequenties ervan zullen zijn/worden.
Eén aspect is wel zonneklaar: het wordt nooit meer zoals het vroeger was.
Daarom moet elke organisatie, ook de SBKG Z-H, voorbereid zijn op de toekomst
en waar mogelijk datgene doen om kerkelijke gemeenten bij te staan. Die laatsten
hebben het in het huidig tijdgewricht verre van gemakkelijk: teruggang qua
ledental, terugloop in kerkgang, terugloop in financiën en daarnaast steeds
minder ambtsdragers die voor het werk kunnen worden ingeschakeld.
Weet dat de SBKG Z-H in een continu proces voeling houdt met wat er gaande is
op kerkelijk terrein. Aangaande alle denkbare aspecten ervan laten we ons
informeren. In dat verband is het bijwonen van extern belegde bijeenkomsten een
uitgelezen mogelijkheid om maar dan ook niets te missen. Datzelfde uitgangspunt
geldt voor de omvang en kwaliteiten nodig voor ons bestuur. Blijven kijken naar
de toekomst, telkens weer beoordelend of zo moet worden verdergegaan of een
switch qua beleid noodzakelijk is. Uiteraard stellen we uw suggesties
dienaangaande zeer op prijs. U weet ons te vinden, via het secretariaat.
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9. Contactgegevens SBKG ZH
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Sportlaan 6, 3299 XG Maasdam
info@sbkgzh.nl
www.sbkgzh.nl
078 – 676 2276
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