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Workshops Kerkbalans
Kerkrentmeesters kunnen concreet geholpen worden om het materiaal voor de
actie Kerkbalans 2019 te verbeteren, met zicht op betere resultaten. In september
2018 organiseert de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving op vier plaatsen
verspreid over het land op zaterdagen een workshop over Kerkbalans. In
Hoogeveen (8 september), Veenendaal (15 september, Hilversum (22 september)
en Dordrecht (29 september).
Het is echt een doe-dag. Dus geen lange inleidingen maar vooral praktisch aan de gang
gericht op uw situatie. Verder is het natuurlijk leuk en nuttig
om andere gemeenten te ontmoeten en te horen hoe zij
met Kerkbalans bezig zijn. Deelname is kosteloos. De
workshop duurt van 10.00 uur tot 14.00 uur en voor een
lunch tussen de middag wordt gezorgd.
Aanmelden kunt u via www.kerkbalans.nl/workshops

Save the date

Afscheidssymposium 23 november
Mr. Peter A. de Lange en drs. Cor de Raadt hebben als voorzitter en vice-voorzitter jarenlang
het gezicht van de VKB mede bepaald. Beiden gaven aan nu echt in 2018 te willen
terugtreden. Ze dienden alle twee al in een extra periode. Mr. Peter de Lange is in mei dit
jaar daadwerkelijk gestopt. Het bestuur vroeg drs. De Raad – vanwege de continuïteit op dit
moment – om zijn plaats in te nemen. Maar het is duidelijk dat we een periode afsluiten. Er
wordt een symposium georganiseerd om dat te markeren, waarbij door alle leden en relaties
afscheid genomen kan worden van Mr. Peter A. de Lange. Het symposium zal gehouden
worden op vrijdag 23 november. Het symposium staat in het teken van ‘de kerk als
cultuurdrager in het Nederland van morgen’. De sprekers zijn:

- Prof. dr. J.J.M. (Joep) de Hart
Joep de Hart studeerde Cultuur- en Godsdienstsociologie. Daarna werkte hij tien jaar bij de

Radboud Universiteit Nijmegen. Daar promoveerde hij in 1989 op een onderzoek naar de
politieke en levensbeschouwelijke ontwikkeling van jongeren. Sinds 1993 is hij als senior
onderzoeker verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en sinds 2011 daarnaast
bijzonder hoogleraar (vanwege Kerk en Wereld) aan de Protestantse Theologische
Universiteit.

- Ds. Wim Dekker
Wim Dekker (1950) studeerde theologie, werkte als predikant in
verschillende plaatsen en werkte sinds 1998 bij de IZB, vereniging
voor zending in Nederland. Hij publiceerde o.a. ‘Verbonden en
vervreemd; over de God van Paulus op de Areopagus’, ‘Tegendraads
en bij de tijd. Verder in het spoor van Bonhoeffer’, 'Marginaal en
missionair. Kleine theologie voor een krimpende kerk' (2011) en
'Afwezigheid van God.
Het symposium zal plaatsen op D.V. vrijdag 23 november tussen
14.00 -19.00 uur in de Domkerk te Utrecht

Vacature - Administratief Medewerker (V/M) 0,5 fte
Op het bureau van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in Dordrecht is een
vacature ontstaan voor een parttime

Administratief Medewerker (V/M) 0,5 fte
De primaire taak van de administratief medewerker betreft de financiële administratie van de
vereniging. Er wordt gebruik gemaakt van Magento 1.9 voor de website en de webshop en
van Exactonline voor de boekhouding.
Lees hier de volledige omschrijving van de vacature.

FRIS - Financieel Rapportage en Informatie Systeem
Dit najaar gaat het project FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem)
van de Protestantse Kerk in Nederland van start. FRIS is een nieuw hulpmiddel
voor een optimaal en pro-actief financieel beheer van en door gemeenten,
diaconieën en CCBB’s.
De colleges en diaconieën kunnen hun begrotingen en jaarrekeningen in FRIS vastleggen,
FRIS helpt om dat gemakkelijk en op een gestructureerde manier te doen. In een volgende
fase, kunnen op basis van de ingebrachte gegevens meerjarenramingen worden gemaakt.
Die zijn nodig voor een pro-actief beheer. Het Generale College voor de Behandeling van
Beheerszaken (GCBB), dat sinds 1 mei 2018 in functie is, heeft de standaarden vastgesteld

voor FRIS. Het voordeel is dat gemeenten en CCBB’s daarmee op een gelijkwaardige manier
samenwerken.
In het september nummer van Kerkbeheer (verschijningsdatum 14 september) spreken we
uitgebreid met Gijs van Ballegooijen, projectleider FRIS vanuit de Protestantse Kerk, en Wim
Oosterom, voorzitter van het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, over
het nieuwe systeem.
U kunt hier ook de introductie video van FRIS bekijken.

Zes proefgemeenten krijgen steun bij opstellen kerkenvisie
De gemeenten Súdwest-Fryslân, Rotterdam, Amersfoort, Zaanstad, Oss en
Oostellingerwerf zijn de zes proefgemeenten die met steun van het Rijk een
kerkenvisie gaan opstellen. Er staan in heel veel gemeenten kerkgebouwen leeg.
Daar komen er – zoals het zich laat aanzien – in de komende tijd nog wel de nodige
bij. Een deel van die kerken hebben een monumentenstatus. Een ander deel niet.
Tegelijk zijn de gebouwen vaak markante bouwsels in hun omgeving. Wat zijn de
mogelijkheden voor voortgezet religieus gebruik? Past een
ander type kerkgemeenschap er wel in? Wat zijn de
mogelijkheden voor herbestemming, of voor sloop?
Natuurlijk ligt er een primaire verantwoordelijkheid bij de
eigenaars om na te denken over de toekomst. Maar meer
en meer hebben gemeenteraden en colleges van
burgemeesters en wethouders in de gaten, dat het zinvol
is om er voor hun gemeente in samenspraak met alle belanghebbenden een samenhangend
beleid voor te ontwikkelen.
Gemeenten hoeven natuurlijk niet te wachten tot duidelijk is wat het in de zes
proefgemeenten heeft opgeleverd. Ook kerkelijke gemeenten die met afstoting te maken
krijgen, maar zij niet alleen, kunnen bij hun gemeentehuis eens aankaarten of het geen tijd
wordt voor een kerkenvisie.
In een artikel in Trouw van 31 augustus jl. werd de wethouder cultureel erfgoed van de
gemeente Súdwest-Fryslân aan het woord gelaten. Lees het artikel hier.

Waaier met tips onderhoud
orgels

Handleiding kerkrentmeester

Stichting ERM heeft de waaier 'Zorg voor
uw orgel' opnieuw uitgegeven. De waaier
biedt een eenvoudige leidraad voor het
dagelijks beheer van een orgel. Ze geeft
een globaal overzicht van de verschillende
zaken die een beheerder kan tegenkomen,
beschrijft problemen die er kunnen spelen,
zoals de effecten van verwarmen,

De handleiding voor kerkrentmeesters is
een naslagwerk en verwijsgids voor
iedereen die in dienst van de kerk bezig is
met de facilitaire ondersteuning van het
gemeentewerk.
De 20e en herziene druk is verkrijgbaar in
de webshop.

vochtproblemen, stof of het
multifunctioneel gebruik van het gebouw,
en geeft adviezen. De waaier kunt u gratis
aanvragen bij de stichting ERM
(secretariaat@stichtingERM.nl). Bij meer
dan 3 exemplaren wordt vanaf het vierde
exemplaar € 4,50 euro per stuk (excl.
BTW) in rekening gebracht. De waaier is
ook te downloaden
via www.stichtingerm.nl/publicaties.

Wijzigingen binnen uw college?
Om u adequaat van informatie te voorzien, beschikken wij graag over actuele e-mailadressen
waarmee we in staat zijn u en uw college te bereiken. Klik hier voor meer informatie. Wilt u zich
uitschrijven voor deze nieuwsbrief, klik dan hieronder op de link "unsubscribe from this list".

