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Inleiding 
De opdracht aan het college van kerkrentmeesters is de verzorging van de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Het college houdt zich aan de 
doelstellingen zoals die geformuleerd zijn in de Kerkorde. Ordinantie 11 uit de Kerkorde is daarom als 
bijlage1 bij dit beleidsplan opgenomen. In dit beleidsplan wordt in hoofdlijnen het beleid op 
financieel gebied voor de komende vier jaren uitgezet. 
 

 
Samenstelling College van Kerkrentmeesters  
Sinds januari 2004 bestaat het college van kerkrentmeesters uit negen leden. Er is voor dit aantal 
gekozen om de werkzaamheden over een voldoende aantal personen te kunnen verdelen en om 
specifieke taken te kunnen leggen bij kerkrentmeesters met specifieke competenties.  
Voor de verschillende functies in het college moeten bij voorkeur de volgende competenties 
aanwezig zijn:  
Voorzitter: bestuurlijke ervaring, overzicht, ervaring met kerkenraadswerk in de breedte,  
communicatief sterk, tactvol en samenbindend.   
Secretaris: in staat vergadering voor te bereiden en te notuleren, correspondentie te verzorgen,  
overzicht , communicatief sterk.   
Penningmeester: financiële achtergrond, in staat begroting en jaarrekening samen te stellen en 
financiële positie gemeente te overzien, ervaring in het aansturen van medewerkers (kerkelijk 
bureau).  
Overige leden: ervaring met betrekking tot bouwzaken (technisch en uitvoerend) en zijn in staat klein 
onderhoud uit te laten uitvoeren en voor groot onderhoud een verantwoorde planning te maken; 
ervaring in personeelszaken; ervaring in IT; ervaring in communicatie/PR,  bestuurlijke ervaring, 
ervaring met personeelszaken, loonkostenstructuren.  
Competenties: goed kunnen communiceren, willen samenwerken, leiding geven en vrijwilligers 
kunnen aansturen.  
Het college maakt bij de uitvoering van haar taken ook gebruik van ter zake deskundige 
gemeenteleden. 
In bijlage 2 is een organisatieschema van het college van kerkrentmeesters opgenomen met daarin 
de verdeling van de taken en tevens het rooster van aftreden. 
 

 
Personeel 
Het college is verantwoordelijk voor de instandhouding van twee predikantsplaatsen. 
Voor de hoogte van de traktementen, pensioenbijdragen, ziektekostenvergoedingen en de diverse 
onkostenvergoedingen worden de richtlijnen vanuit de PKN gevolgd. Sinds 1-08-2012 is het college 
ook verantwoordelijk voor een kerkelijk medewerker met 0,2 fte. Ook hiervoor worden de PKN 
richtlijnen gevolgd. 
De Andreaskerk heeft een beheerder voor het kerkgebouw en ’t Voorhuys. Dit is een volledige 
betrekking. De beheerder is verantwoordelijk voor het beheer en klein onderhoud van het 
kerkgebouw en de bijgebouwen. De beheerder is ook verantwoordelijk voor de commerciële 
activiteiten in ’t Voorhuys. Daarbij mag hij beperkt gebruik maken van betaalde oproepkrachten. De 



beheerder legt voor de commerciële activiteiten jaarlijks verantwoording af aan de 
kerkrentmeesters.  Op het kerkelijk bureau is een administratief medewerkster in dienst voor 0,4 fte. 
Op het kerkelijk bureau worden de volgende taken uitgevoerd; 
Het voeren van de financiële- en de ledenadministratie, het voeren van de salarisadministratie in 
samenwerking met de KKA, het administreren van de collecteopbrengsten, het verwerken van de 
post, zorgdragen voor diverse kopieerwerkzaamheden en de verkoop van collectebonnen. 
 

Vrijwilligers 
Veel vrijwilligers zetten zich in voor de Andreaskerkgemeente. 
Het College van Kerkrentmeesters heeft te maken met de volgende groepen vrijwilligers:  
o kosters 
o medewerkers vrijwillige bijdrage  
o medewerkers oud papier actie  
o fancyfaircommissie  
o medewerkers onderhoud tuinen  
o oproepmedewerkers voor kleine klussen  
o BHV-ers  
o kinderoppas 
o jeugdbegeleiders 
o catecheten 
o pastoraal medewerkers 
o ambtsdragers 
Het streven is om het aantal de komende jaren op peil te houden of te vergroten. 
Het college wil haar waardering voor al het werk van de vrijwilligers jaarlijks tot uitdrukking brengen 
door het organiseren van een vrijwilligersavond. 

 
Financiële positie/ beleid 
De gemeente van de Andreaskerk heeft de volgende onroerende goederen in bezit: 

 Het kerkgebouw met bijgebouw ’t Voorhuys 

 Twee pastorieën 
De structurele inkomsten van de Andreaskerk worden gevormd door de vrijwillige bijdragen 
van de gemeenteleden. De laatste jaren mag het college zich verheugen in een lichte stijging 
van deze inkomsten. Een belangrijke post vormen ook de huuropbrengsten; De vaste 
huurder van het kerkgebouw is de Gereformeerd Vrijgemaakte Gemeente. De huur wordt 
jaarlijks geïndexeerd volgens de cijfers van het CBS. 
Het College van Kerkrentmeesters streeft naar een financieel gezonde gemeente.  
Dat betekent dat de schuldenlast moet worden verminderd en dat structurele uitgaven 
alleen dan kunnen worden gedaan als daar ook vanuit de gemeente voldoende structurele 
opbrengsten tegenover staan.  Daarbij is er oog voor de toenemende vraag naar 
professionele pastorale zorg. Het College van Kerkrentmeesters acht het haar plicht de 
gemeente te wijzen op haar verantwoordelijkheid de lasten voor het gemeentewerk met 
elkaar te dragen.    
Eenmalige grote investeringen kunnen worden gedaan met behulp van acties van de Fancy-
fair commissie, de jaarlijkse rommelmarkt of spaarzaam te gebruiken specifieke 
geldwervingsacties. 
 
 
 
 



Ontwikkelingen in de gemeente 
Het College van Kerkrentmeesters moet bij het vaststellen van het beleid voor de komende vier jaar 
rekening houden met een aantal ontwikkelingen, welke van invloed zijn op de te verwachten 
inkomsten, de wensen m.b.t. de kerkelijke gebouwen  en het personeelsbeleid. De meest belangrijke 
ontwikkelingen zijn:   
o Ledenaantal is constant, maar opbouw in leeftijd verandert. Veel jongeren, veel jonge gezinnen, 
veel ouderen.  Minder leden in de middengroep. 
o Toename randkerkelijkheid 
o Toename van het aantal gemeenteleden die weinig tot niets bijdragen 
o GKV wordt kleiner 
o Morgendienst meestal vol. Bij speciale diensten is een vroege dienst noodzakelijk. Avonddiensten 
gezamenlijk met de Gereformeerde kerk. 
o  Vraag naar professionele pastorale hulp neemt toe, onder jongeren, maar ook onder ouderen; ook 
gezinnen vragen bijzondere aandacht   
o  Structurele inkomsten zijn te laag om de toename van pastorale zorg te financieren   
o Het bestaande pijporgel is aan vervanging toe. 
o Mogelijkheid meer rendement uit verhuur kerkelijke gebouwen te realiseren  
o Ventilatie in de kerkzaal is aan verbetering toe. 

  
 
Beleidsdoelen 
Op basis van de relevante ontwikkelingen in de gemeente en de ontwikkelingen op het gebied van 
personeel en vrijwilligers zijn de volgende beleidsdoelen vastgesteld. 
 
a. De structurele inkomsten uit de gemeente moeten worden geconsolideerd dan wel verhoogd 
zodat: 
-De twee predikantsplaatsen in stand kunnen worden gehouden 
-De noodzakelijke structurele investeringen in pastoraat kunnen worden gedaan 
-De gemeentelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd 
-Trainingen, cursussen en begeleiding voor predikanten en andere kerkelijk werkers mogelijk blijven 
- de noodzakelijke vervangingsinvesteringen kunnen worden gedaan 
 
b. Ontwikkelen van nieuwe inkomsten genererende activiteiten en optimaliseren 
van bestaande. Te denken valt aan commerciële activiteiten, verhuur , de rommelmarkt en de oud 
papier actie.  
 
c. In bezit hebben van een goed onderhouden kerkgebouw met nevenruimten en twee goede, 
representatieve dienstwoningen beschikbaar voor de twee predikanten. 
 
d. Veiligheid. De veiligheid tijdens de diensten en kerkelijke activiteiten heeft de eerste prioriteit. 
 
e. De werklast van de het personeel is niet onevenredig zwaar en er is oog voor de 
balans werk/ privé. 
 
f. Werknemers en vrijwilligers weten zich gewaardeerd en moeten zich kunnen ontplooien. 
 
g. De ventilatieproblemen tijdens de morgendiensten worden aangepakt. 
 
h. Archiveren 

 
 



Uitwerking beleidsdoelen 
a. De structurele inkomsten uit de gemeente moeten worden geconsolideerd dan wel verhoogd. 
zodat: 
-De twee predikantsplaatsen in stand kunnen worden gehouden 
-De noodzakelijke structurele investeringen in pastoraat kunnen worden gedaan 
-De gemeentelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd 
-Trainingen, cursussen en begeleiding voor predikanten en andere kerkelijk werkers mogelijk blijven 
- de noodzakelijke vervangingsinvesteringen kunnen worden gedaan 
Het College van Kerkrentmeesters wil de gemeente ervan bewust maken dat de kerkelijke 
activiteiten van de Andreaskerk geld kosten en dat het zaak is die kosten met elkaar ruimhartig te 
dragen zodat financiën niet voortdurend een onderwerp van discussie moeten zijn bij m.n. de 
wensen op het gebied van pastorale zorg.  
  
Daartoe worden de volgende acties ondernomen: 
-Veel aandacht voor de actie Kerkbalans. Persoonlijke benadering, directe follow-up acties, 
duidelijkheid over streefbedrag. 
-Collectes voor kerkbeheer worden gemeld door middel van concrete doelen.  
-Reserveringen die worden gedaan en niet uitgegeven worden niet meer in de balans opgenomen. 
Onderhoud dat niet wordt begroot moet door extra acties worden betaald. Dit geeft een meer reëel 
beeld van de inkomsten en uitgaven voor de gemeente.  
-Het college streeft daarbij naar een sluitende begroting. Wensen vanuit de gemeente worden altijd 
afgestemd op haalbaarheid.  Voor uitbreiding in het (jeugd)pastoraat is het zaak dat de structurele 
inkomsten met € 20.000 toenemen. 
- In de gemeente zal meer aandacht worden gevraagd voor notariële aktes en het nalaten aan de 
kerk. Daartoe zal op de website ruimte worden ingeruimd en in de folder van de actie kerkbalans zal 
hier blijvend aandacht aan worden besteed. 
- Omdat gebleken is dat het moeilijk is het geefgedrag te veranderen zullen nieuwe manieren 
moeten worden ontwikkeld om gemeenteleden kennis bij te brengen over hoe de financiën in de 
kerk zijn opgebouwd, zodat er begrip komt voor de financiële behoeften van de gemeente. 
Aandachttrekkende acties om te visualiseren moeten worden overwogen. 
- Verkoop collectebonnen via internet waarbij ook een gift kan worden gegeven en via `Ideal´ kan 
worden betaald. Dit verhoogt de inkomsten en kan de personele druk doen afnemen door minder 
bezoek aan kerkelijk bureau. 
 
b. Ontwikkelen van nieuwe inkomsten genererende activiteiten en optimaliseren 
van bestaande. Te denken valt aan commerciële activiteiten, verhuur , de rommelmarkt en de oud 
papier actie.  
In de beleidsperiode zullen nieuwe fondsenwervende activiteiten worden ontwikkeld. 
Eerst zal dit gaan om een eenmalige project zoals de vervanging van het orgel in de kerkzaal en 
vervanging van het orgel in de zaal van ´t Voorhuys. Een orgelcommissie zal daartoe initiatieven 
ontplooien. 
Gereed: 2013 
 Maar hierbij hoort ook het ontwikkelen van een goede gescheiden administratie van de 
commerciële activiteiten van ´t Voorhuys. Een goed zicht op het rendement van de activiteiten geeft 
de mogelijkheid tot optimalisering. Wellicht hoort uitbreiding van de verhuur ook tot de 
mogelijkheden. Daarbij geldt wel dat de eigen activiteiten van de gemeente te allen tijde voorrang 
hebben. Verder wordt regelmatig met de fancy-faircommissie gesproken over het optimaliseren van 
de opbrengst van de rommelmarkt. Daarnaast is er ook oog voor andere manieren  om inkomsten te 
verkrijgen zoals via de oud papier actie, etc.  
 



c. In bezit hebben van een goed onderhouden kerkgebouw met nevenruimten en twee goede, 
representatieve dienstwoningen beschikbaar voor de twee predikanten. Een meerjaren- 
onderhoudsplan is voorwaarde om te komen tot beheersing van de onderhoudskosten, omdat de 
planning inzicht geeft in de kosten op korte en lange termijn. Hierdoor kunnen de kerkrentmeesters 
het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. De bezetting van 
de ochtenddienst is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Het komt vaak voor dat er stoelen 
bijgeplaatst moeten worden. Wanneer er bijzondere of themadiensten zijn waarbij een extra toeloop 
wordt verwacht, is er een extra dienst om 8.30 uur in ´t Voorhuys. Gemiddeld worden deze diensten 
door 50 tot 100 personen bijgewoond. 
 
d. Veiligheid. De veiligheid tijdens de diensten en kerkelijke activiteiten heeft de eerste prioriteit. 
In de kerkzaal mogen maximaal 116 stoelen worden bijgeplaatst. Bij onduidelijkheden of problemen 
is de dienstdoende koster beslissingsbevoegd na overleg met de dienstdoende kerkrentmeester. De 
wettelijk gestelde eisen die bij een openbaar gebouw worden gesteld aan de veiligheid zijn aanwezig 
of zijn in een protocol vastgelegd. Er is een AED in het gebouw aanwezig en tijdens de diensten zijn er 
minimaal 2 BHV-ers. Ook is er camerabewaking aanwezig. 
Gereed: continu.  
Het College van Kerkrentmeesters heeft twee representatieve dienstwoningen in eigendom. 
Het onderhoud van de woningen staat beschreven in het lange termijn onderhoudsplan. 
 
e. De werklast van de het personeel is niet onevenredig zwaar en er is oog voor de 
balans werk/privé. 
De kerkenraad is  er verantwoordelijk voor om de wensen m.b.t. tot pastoraat kenbaar te maken aan 
het College van Kerkrentmeesters. Er is de mogelijkheid om in tijd begrensde financiële 
verplichtingen aan te gaan om bv. tijdelijk extra pastorale werkers aan te nemen. Er kunnen geen 
structurele verplichtingen worden aangegaan zonder dat daar een degelijk financiële dekking 
tegenover staat.  
 
f. Werknemers en vrijwilligers weten zich gewaardeerd. Kosters en organisten hebben jaarlijks 
overleg met de kerkrentmeesters. De contactpersoon vanuit het College inventariseert jaarlijks het 
wel en wee van deze groepen. Terugkoppeling vindt plaats in de vergaderingen van de 
kerkrentmeesters. Om de waardering voor alle vrijwilligers tot uitdrukking te brengen is er jaarlijks 
een vrijwilligersavond waarop alle vrijwilligers met partners worden uitgenodigd. 
 
g. De ventilatieproblemen tijdens de morgendiensten worden aangepakt. 
Momenteel wordt er na de morgendienst van de GKV en de halfelf-dienst van de Andreaskerk 
geventileerd door de twee nooddeuren open te zetten. Ook tijdens de tweede dienst kan het, om 
voldoende frisse lucht in de kerkzaal te krijgen, noodzakelijk zijn dat de deuren aan de voorkant van 
de kerkzaal open moeten blijven staan. Bij koude of bepaalde windsterkte en richting kan dit een 
ongewenste situatie zijn.  Onderzoek naar een oplossing is noodzakelijk. 
Gereed: 2015 
 
h. Archiveren 
Archivering vindt plaats volgens de richtlijnen voor het beheer van de kerkelijke en semi-kerkelijke 
archieven uitgave ´s-Gravenhage 1986. 
Stukken die bewaard dienen te blijven zijn: notulen, registratie van doop, huwelijk en lidmaatschap, 
jaarrekeningen, ingekomen brieven en stukken, alsmede kopieën van uitgaande stukken, 
bouwplannen en tekeningen, kerkblad, gemeentegids, herdenkingsuitgaven, fotoalbums en 
eigendomsbewijzen van kerkelijke goederen. 

 
 



Bijlage 1 
KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE  KERK IN NEDERLAND 
ORDINANTIE 11 - DE VERMOGENSRECHTELIJKE  
AANGELEGENHEDEN 
I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE 
Artikel 1. Algemeen 
1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de  
kerkenraad. 
2. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de  
gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters en die van diaconale  
aard aan het college van diakenen. 
3. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen stemmen hun beleid af op het  
beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente. Zij doen verslag  
van hun werkzaamheden aan de kerkenraad. 
 
Artikel 2. Het college van kerkrentmeesters 
1. De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen met de  
kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters. 
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden. 
De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters. 
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de  
gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring  
te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen. 
4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing  
hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te  
maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen. 
5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een  
penningmeester aan. 
De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester. 
Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer  
niet in één hand zijn. 
6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden  
deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig, 
a. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen  
door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en 
b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen  
door de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen. 
7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak: 
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de  
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de  
jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het  
bepaalde in de artikelen 6 en 7; 
- het zorg dragen voor de geldwerving; 
- het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere  
activiteiten van de gemeente; 
en voorts 
b. het beheren van de goederen van de gemeente; 
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid; 
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens  
arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein; 



e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend  
en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam  
is;f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het  belijdenisboek en - indien  
aanwezig - het trouwboek; 
g. het beheren van de archieven van de gemeente; 
h. het beheren van de verzekeringspolissen. 
Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van 
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en 
- de herderlijke zorg. 
8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem  
toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van  
het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde  
begroting. 
9. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad: 
- het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren,  
verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in  
gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van  
de gemeente; 
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien; 
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde; 
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting; 
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om  
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 
10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen op 
niet-diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij  
vastgestelde begroting zijn voorzien. 
 
Artikel 6. De begrotingen en het collecterooster 
1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad  
en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in  
samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het  
collecterooster van het komende kalenderjaar. 
2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun  
ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg  
opgesteld gemeenschappelijk ontwerpcollecterooster. 
3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het  
betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen overeenstemming  
wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het regionale college voor de behandeling  
van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college neemt de kerkenraad een  
definitief besluit. 
4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in  
de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de  
gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid  
hun mening over de begrotingen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze  
van werken van de kerkenraad is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het  
collecterooster vast. 
5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in  
lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing. 
 
 
 



 
 
Artikel 7. De jaarrekeningen 
1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun  
ontwerpjaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor. 
2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en  
tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De  
kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen  
kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is  
aangegeven. 
3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de  
kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de  
kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor de behandeling van  
beheerszaken nader overleg wenst. 
4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de  
gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen  
certificerend accountant of twee andere onafhankelijke deskundigen. 
 


