Beleidsplan College van Kerkrentmeesters (2020-2025)
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor een aantal in
de kerkorde omschreven taken. Dat betekent niet dat al deze taken ook feitelijk
door ouderlingen-kerkrentmeesters dienen te worden uitgevoerd: in ieder geval
dient het CvK deze zaken te coördineren. Het CvK is in en voor haar handelen
verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. Beleid door het CvK is altijd
afgeleid beleid van die van de kerkenraad.
Uitgangspunt is het in stand houden van de onroerende goederen en het voeren
van een goed vermogensbeheer.
Taken van het CvK:
Verwerven van geldmiddelen.
•

•
•
•
•
•

Actie Kerkbalans, ter verkrijging van vaste vrijwillige bijdragen. Daarvoor
wordt met name in de maand januari propaganda gemaakt met behulp
van een vlag, posters, artikelen in het kerkblad “De Wegwijzer” en door
een persoonlijke brief met een folder. Vrijwilligers worden ingezet voor het
bezorgen en ophalen van de enveloppen.
Solidariteitskas. Vrijwilligers worden ingezet voor het bezorgen en ophalen
van de enveloppen.
Collecteren tijdens de erediensten voor het beheer, onderhoud etc.
Verhuur kerkgebouw voor huwelijken en uitvaarten. Vrijwilligers verzorgen
de verhuur in afstemming met het CvK.
Subsidie instandhouding rijksmonumenten.
Bijdragen voor het onderhoud en instandhouding van het kerkgebouw door
de Hervormde Stichting Heldringfonds.

Beheer van de middelen.
Het CvK stelt jaarlijks een begroting, rekening en balans op die ter goedkeuring
aan de kerkenraad wordt voorgelegd. Het financiële beleid van het CvK is erop
gericht dat er jaarlijks een acceptabele, zo mogelijk sluitende, begroting overlegd
kan worden. Het CvK vervult een sturende rol bij het ontwikkelen van activiteiten
en het aangaan van verplichtingen en het voeren van personeelsbeleid. Liquide
middelen worden op (spaar)rekeningen uitgezet.
Werkgever.
Het dienstverband van de koster is een primaire taak van het CvK. Voor de
predikant geldt geen gezagsverhouding. Voor diverse activiteiten maakt het CvK
gebruik van vrijwilligers.
Beheer gebouwen.
Onderhoud en exploitatie van het kerkgebouw en de pastorie komen voor
rekening van de kerkelijke gemeente. Er vinden regelmatig verhuuractiviteiten

plaats aan derden. Voor de verhuur gelden door het CvK vastgestelde prijzen. Bij
het beheer van de gebouwen hoort tevens het beheer van de aanwezige
apparatuur. De pastorie, die al jaren niet meer bewoond wordt door een
predikant, wordt verhuurd op basis van een huurovereenkomst voor bepaalde
tijd. Daarbij is het onderhoud binnen voor rekening van de huurder. Het
onderhoud buiten en de vervanging en reparatie van technische installaties voor
zover deze geen eigendom zijn van huurder, is voor rekening van verhuurder.
Het tuinonderhoud is voor rekening van de huurder.
Beheer archief.
Het beheer van het archief behoort tot de verantwoordelijkheid van het CvK. Het
archief van het kerkblad “De Wegwijzer” is ondergebracht bij CODA Archief, het
historisch documentatiecentrum van Apeldoorn.
Ledenadministratie.
Het ledenregister is gedigitaliseerd in het LRP systeem van de PKN. Het actueel
houden van het ledenregister is een verantwoordelijkheid van het CvK. De
predikant en een ouderling hebben, onder verantwoording van het CvK toegang
tot het LRP systeem met dien verstande dat men uitsluitend geautoriseerd is
voor het eigen werkveld en tot inkijk. Het ledenbestand zal niet aan individuele
leden of aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens aan organen
binnen de PKN. Het ledenregister dient bruikbaar te zijn voor het bijhouden van
de vaste vrijwillige bijdragen. Het bestand is dusdanig beveiligd dat uitsluitend
de leden van het CvK die belast zijn met de geldwerving toegang tot dit
onderdeel hebben. De registratie van de leden is geregeld bij de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
Gemeente en financiën.
Een volwaardige geloofsgemeenschap is een gemeenschap die de beschikking
heeft of kan beschikken over een predikant, een kerkgebouw, een pastorie en
een organist. Het CvK draagt binnen redelijke grenzen zorg voor toereikende
financiële middelen voor de uitvoering van de activiteiten. Voorwaarde om een
volwaardige geloofsgemeenschap te behouden is zorgdragen voor het verwerven
van voldoende financiële middelen. Aandachtspunt ook voor de komende jaren is
het vinden van een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Gezien de
vergrijzing van onze gemeente dienen we ook de komende jaren zorgvuldig te
begroten. Blijvende aandacht is nodig voor het goed afwegen van de te maken
kosten. Om de gemeenteleden sterker bij de collecten te betrekken benoemt het
CvK waarvoor de collecten bestemd zijn. Deze worden vermeld op het
collecterooster dat, samen met de diaconie, wordt opgesteld. Voor bijzondere
collecten wordt vooraf aandacht gevraagd in het kerkblad “De Wegwijzer”.

