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CURSUS
KERKRENTMEESTERS
2e avond
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Agenda 2e avond
•
•
•
•
•
•
•

Opening
Terugblik 1e avond
Inleiding met discussievragen
Pauze
Inleiding met discussievragen
Casus Protestantse gemeente te Kerkzicht
Afsluiting
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Ordinantie 11
Over de vermogensrechtelijke
aangelegenheden
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Bespreking huiswerkopdracht (per artikel):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Algemeen
College van Kerkrentmeesters
Gemeenten met wijkgemeenten
Rechtspersoonlijkheid/vertegenwoordiging
Begrotingen en collecterooster *
Jaarrekeningen *

* aparte sheets
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11- 5 (7) Begroting
• Opstellen ontwerpbegroting (model)
• Bespreken met kerkenraad en voorlopige
vaststelling (vóór 1 november)
• Hierna ter inzage aan de gemeente
• Daarna definitieve vaststelling door de
kerkenraad
• Vóór 15 december insturen naar het CCBB
(vergezeld van het beleidsplan en bij
voorkeur digitaal / FRIS)
• Uitstel
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Vragen
1. Heeft uw gemeente een meerjarenprognose
en een meerjarenonderhoudsplan?
1. Verdiepingscursus “Meerjarenprognose”
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11- 6 (7) Jaarrekening:
• Opstellen ontwerpjaarrekening (model)
• Bespreken met kerkenraad en voorlopige
vaststelling (vóór 1 mei)
• Controle door register-accountant, accountantadministratieconsulent of twee onafhankelijke
deskundigen
• Ter inzage voor de gemeente
• Definitieve vaststelling door de kerkenraad
• Vóór 15 juni insturen naar het CCBB
• Uitstel
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Bespreking huiswerkopdracht (vervolg):
7.
8.
9.
20.
21.
22.
23.
25.
26.

Betrokkenheid CCBB
CCBB in bijzondere situaties
Beroep op het CCBB
CCBB *
Arbeidsveld CCBB *
Werkwijze CCBB *
GCBB (generaal college)
Stichtingen
Aansprakelijkheid van beheerders *

* aparte sheets
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11- 20-22 CCBB
• Bestaat uit leden binnen het rechtsgebied
• Taak: toezien op de vermogensrechtelijke
aangelegenheden van gemeenten en
diaconieën
• Bemiddeling
• Uitspraak bij bezwaren (11-9)
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11-26 Aansprakelijkheid
Welke risico’s loopt u?
• Miscommunicatie
• Handelen buiten de kerkorde om
• Uw personeel onvoldoende verzekerd
hebben
• De gebouwen onvoldoende verzekerd
hebben
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Overige aandachtspunten
• ANBI *
• Werkgeverschap

(Arbo, arbeidsvoorwaarden, pensioen
en functioneringsgesprekken)

• Vrijwilligersbeleid (beloning, ANBI-status en aandacht)
• Geldwerving *
• Verzekeringen *
* aparte sheets
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Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
Groepsbeschikking geldig voor alle
gemeenten en gelieerde kerkelijke
stichtingen:
• 90% inzet voor algemeen belang
• Begrenzing vermogensgroei
• Beleidsplan
• Publicatieplicht sinds 1-1-2016
• Toezicht op naleving voorwaarden door
CCBB
42
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Geldwerving door:
• Kerkbalans
• Solidariteitskas
• Collectes
• Gerichte acties
Houd in beeld hoe het geefgedrag is
van de gemeente, wie er geeft en
hoeveel! (denk aan privacy!)
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Kerkbalans
•
•
•
•
•
•
•

Landelijke actie
Plaatselijke uitvoering
Tijdig beginnen
Segmentatie
Wervende brieven
Verbreden en verdiepen
Eigen actie vrijwillige bijdrage
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Quotum (kerkrentmeesterlijk)
• Geheven van inkomsten uit levend geld, rente- en
beleggingsopbrengsten, pacht/huur, stichtingen,
kassen en fondsen
• 2018: 4,35%

Solidariteitskas
• Van de belijdende leden wordt € 10,- gevraagd
• Afdracht € 5,- per belijdend lid
• Van doopleden en overige leden boven 18/ 21 jaar
mag € 10,- worden gevraagd uit solidariteit met en
voor de eigen gemeente
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Collecten
• Erediensten
• Overleg diaconie (collecterooster)
• Wie doet wat?
Een gerichte collecte brengt meer op dan een
algemene collecte.
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Andere mogelijkheden van geldwerving
• Gerichte acties
• Subsidies en fondsenwerving (lobby naar
provincies en gemeenten)
• Rommelmarkt
• Leningen van gemeenteleden
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Zorgen dat alles goed
verzekerd is
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• Gebouwen
• Personeel
• Vrijwilligers (burgerlijke gemeente)
• Bestuur
DONATUS – gespecialiseerd in kerkelijke
gebouwen en inventaris
VKB (Marsh-Mercer) – o.a.
aansprakelijkheid, vrijwilligers, bestuur
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Vragen?
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Casus
De Protestantse Gemeente te Kerkzicht
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