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B E L E I D S P L A N  
van het 

COLLEGE VAN 
K E R K R E N T M E E S T E R S 

2021-2024 (versie 5 juli 2021) 
 
De – bijna vanzelfsprekende - hoofddoelstelling van het college van kerkrentmeesters (CvK) is het 
beheren van de bezittingen en het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. 
Zij zorgt, binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor voldoende financiële middelen om het 
gemeentewerk mogelijk te maken voor zover niet van diaconale aard. 
 

1. Organisatie 
Sinds januari 2004 bestaat het CvK uit negen leden. Er is voor deze samenstelling gekozen om de 
werkzaamheden over meerdere personen te kunnen verdelen en om bepaalde werkzaamheden bij het 
kerkelijk bureau weg te halen (zie punt 6). 
 
In de bijlage van het beleidsplan is een organisatieschema van het CvK opgenomen (bijlage A). Per 
lid van het CvK zijn ieders taken c.q. verantwoordelijkheden genoemd. De leden kunnen bij het 
uitvoeren van bepaalde taken het kerkelijk bureau inschakelen voor ondersteuning. 
 

2. Financiële middelen/meerjarenbegroting 
Elk jaar wordt in september de begroting opgesteld voor het volgende kalenderjaar. De 
conceptbegroting wordt door de penningmeester opgesteld en na bespreking in het CvK voorgelegd 
ter vaststelling aan de Centrale Kerkraad. In de maand april wordt de jaarrekening van de 
Andreaskerk vastgesteld.  
 
Voor de Andreaskerk is de Actie Kerkbalans (zie 3) de belangrijkste bron van inkomsten. De 
grootste kostenposten zijn Pastoraat (traktementen predikanten en salaris kerkelijk werker) en 
vergoedingen medewerkers (medewerkers kerkelijk bureau en beheerder 't Voorhuys).  
 

3. Geldwerving  

Door het CvK wordt continu aandacht besteed aan het aspect kerkelijke bijdrage. De bijdragen 
hebben een stijgende lijn getoond en het doel is om dit niveau, gecorrigeerd voor inflatie, te 
handhaven. Bijdragende leden worden gemotiveerd om extra bij te dragen. Alle weinig bijdragende 
leden worden tweemaal per jaar aangeschreven. Leden die wensen te worden uitgeschreven, worden 
uit de administratie verwijderd. Voor de leden die niet geven en op geen andere manier hun 
betrokkenheid tonen, wil het CvK samen met de Diaconie, de Pastorale raad en de 
Communicatiecommissie acties met leden ondernemen om die betrokkenheid te (her)vormen. Bij de 
actie kerkbalans streven we naar een zo efficiënt mogelijk financiële logistiek. Hierbij maken we 
gebruik van de Scipio App. Doel voor de komende 2 jaar is de kerkbalans zoveel mogelijk digitaal af 
te kunnen wikkelen. 
Er is binnen de Andreaskerk een Fancy-fair commissie actief om incidentele geldwervingsacties op 
touw te zetten.  
Door het CvK wordt jaarlijks 1 vergadering besteed aan het thema: Geldwerving om zodoende 
andere bronnen van inkomsten (bijvoorbeeld subsidies, legaten) helder te krijgen en mogelijk extra 
acties op te starten. 
 

4. Personele zaken 

Voor de hoogte van de traktementen, salarissen en de diverse kostenvergoedingen worden de 
gestelde richtlijnen vanuit de PKN gevolgd. 
Personele zaken worden gesplitst in de volgende categorieën: 
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Predikanten 
De Andreaskerk heeft twee predikantsplaatsen. Op het moment van schrijven is één plaats vacant. 
Eén predikant is afgelopen zomer volledig ziekgemeld a.g.v. gezondheidsproblemen. Op het moment 
van schrijven is de predikant onder begeleiding van de Arboarts aan het re-integreren. Het is nog niet 
duidelijk voor hoeveel procent hij zijn werkzaamheden in de nabije toekomst kan oppakken. Doordat 
beide predikanten een behoorlijke werkdruk hadden, is een kerkelijk werker aangetrokken.  
 
Kerkelijk Werker(s) 
Op het moment van schrijven worden de taken van de kerkelijk werker heroverwogen. De 
werkzaamheden van de kerkelijk werker(s) dienen complementair te zijn binnen het Ministerie aan de 
rol, taken en verantwoordelijkheden van de predikanten. 
 
Beheerder en medewerkers ‘t Voorhuys  
De Andreaskerk heeft een beheerder voor de kerk(zaal) en ‘t Voorhuys in dienst. De beheerder is 
verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de activiteiten van ‘t Voorhuys. Voor de 
commerciële activiteiten van ’t Voorhuys mag de beheerder beperkt gebruik maken van betaalde 
krachten. De prijzen en tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in samenspraak tussen de beheerder en 
het CvK. 
 
Administrateur 
Zie punt 6 "Kerkelijk bureau".  
 
Kosters 
De Kosters zijn niet in dienst van de Andreaskerk maar vallen onder categorie “Vrijwilligers”. 
 
Organisten/pianisten 
De organisten/pianisten zijn eveneens niet in dienst van de Andreaskerk. Zij ontvangen een 
vergoeding volgens de PKN-richtlijnen. 
 
Vrijwilligers 
Veel vrijwilligers zetten zich in voor onze Gemeente. Het samen kerk zijn is niet mogelijk zonder de 
Pro Deo inzet van onze vrijwilligers. Het streven is dat dit aantal de komende jaren ten minste op peil 
blijft of wordt vergroot. Lidmaatschap van onze kerk is vrijwillig en gelet op het Evangelie van Jezus 
Christus dat van het liturgisch centrum wordt verkondigd niet vrijblijvend. 
 

5. Verzekeringen 

Via Donatus, Marsh Nederland en de gemeente Putten (De VNG) heeft onze Kerk verschillende 
soorten verzekeringen afgesloten, waarvan de polisvoorwaarden speciaal zijn afgestemd op een 
kerkelijke gemeente:  

- wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA); 
- aansprakelijkheidsverzekering bestuurders; 
- rechtsbijstandverzekering; 
- ongevallenverzekering vrijwilligers; 
- persoonlijke ongevallenverzekering; 
- opstal en inboedelverzekeringen. 
 

Zie tevens bijlage B. 
 

6. Kerkelijk Bureau 
Onze Andreaskerk beschikt over een kerkelijk bureau. Momenteel is er 1 parttime administratief 
medewerker (11u/wk) werkzaam. Zij wordt voor sommige taken ondersteund door vrijwilligers, 
waarvan de belangrijkste een gemeentelid die thuis een groot deel van de ledenadministratie verzorgt 
in nauw contact met de administratief medewerker. 
 
Het kerkelijk bureau heeft de volgende taken: 

• het voeren van de financiële administratie; 
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• het opstellen van begroting en jaarrekening in samenwerking met de penningmeester van het 
CvK; 

• het voeren van de administratie vrijwillige bijdrage/actie Kerkbalans: registreren, herinneren 
etc., in overleg met het CvK; 

• het voeren van de ledenadministratie in samenwerking met de ledenadministrateur 
(vrijwilliger); 

• het administreren van de collecte opbrengsten en deze overmaken naar de juiste 
begunstigden; 

• het verwerken van de diverse communicatie stromen: post, mail, telefoon; 

• het uitgeven / verwerken van collectemunten en collecte optie in Scipio app; 

• het algemene beheer van de Scipio App, gebruikers en bevoegdheden; 

• kopieerwerk t.b.v. bv kinderkerk, liturgieën voor trouwdiensten ; 

• zorg dragen voor verzendklaar maken en verspreiden van de Andreas uitgaven m.b.v. 
vrijwilligers (Zie ook bij 8 ‘Informatieverstrekking’); 

• zorg dragen voor betaling van gastpredikanten en organisten/muzikanten, uitbetalingen aan 
gastpredikanten en na afloop van het jaar opgeven aan de belastingdienst; 

• de salarisadministratie toetsen, (die wordt gedaan door de KKA) daarvoor maandelijks de 
juiste informatie aanleveren bij KKA en de uitkomst controleren; 

• predikanten, ambtsdragers en geledingen op verzoek voorzien van actuele informatie / 
ondersteunen. 

Het aantal uren van de administratief medewerker is 11 uur per week. Door meer werkzaamheden 
onder te brengen bij vrijwilligers is dit aantal te handhaven. 
 

7. Ledenregistratie en -administratie 
De ledenregistratie en -administratie vindt plaats in een digitaal pakket Scipio. 

 

8. Informatieverstrekking 
Binnen de Andreaskerk is een diversiteit aan communicatiemiddelen beschikbaar, te weten: 

• Andreas Magazine - twee keer per jaar verdieping en ‘human interest’ binnen de 
Andreaskerk. Met als doel gemeenteleden aan het woord te laten, thematisch te kunnen 
informeren en missionair actiever te kunnen zijn. Het Andreas Magazine beperkt zich niet 
tot de gemeentegrenzen; 

• Andreas Informatief - zes keer per jaar een informatieve uitgave waarin diverse geledingen 
updates delen: KRM/Diaconie, de jaarverslagen en begrotingen, mutaties binnen de 
gemeente, trouw- en doopaankondigingen worden gedeeld. De Andreas Informatief is op dit 
moment beschikbaar voor abonnees. Op dit moment zijn er ongeveer 900 abonnees; 

• Weekbrief - wekelijks per email en op papier beschikbaar en gericht op alles in en rond de 
zondagse diensten; 

• Scipio App - deze app is beschikbaar voor alle gemeenteleden en (beperkt) voor gasten. In 
de app wordt nieuws gedeeld, kunnen mensen zich aanmelden voor diensten, bijdragen aan 
collecten en Kerkbalans. Daarnaast is het digitaal beschikbaar en daardoor voor iedereen op 
ieder moment inzichtelijk; 

• Website - de website richt zich met name op de algemene zaken van de Andreaskerk. In 
grote lijnen vind je er de missie, visie, de agenda (wat er allemaal nog meer te doen is). De 
website richt zich ook op de grote groep mensen die minder dicht betrokken zijn, gasten en 
geïnteresseerden; 

• Facebook - op de besloten omgeving van Facebook vind je (oud) gemeenteleden en in 
mindere mate mensen met iets meer afstand tot de Andreaskerk. In de Facebookgroep kan 
ieder lid zelf updates delen en/of reageren. Je vindt hier dan ook bredere gesprekken terug. 
De Facebookgroep wordt gemodereerd door een gemeentelid van de Andreaskerk Putten; 

• Schermen in de kerkzaal - voor, na en tijdens zondagsdiensten dient het scherm in de 
kerkzaal als middel om diverse informatieve- en aankondigingsmededelingen te kunnen 
doen. Voor en na de dienst is dit zeer uitgebreid. Tijdens de dienst beperkt dit zich vooral tot 
meer informatie over diaconale doelen; 
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• Informatieborden aan de weg / vlaggen / banner - in sommige gevallen wordt gebruik 
gemaakt van de informatieborden om zeer specifieke mededelingen te kunnen doen 
(voorbeeld Corona). Verder vind je hier de tijden van de zondagse diensten en de 
openingstijden van het Kerkelijk Bureau. De banner en vlaggenmast kunnen gebruikt 
worden voor diverse doeleinden (jeugddiensten, zomeractie diaconie, 40dagentijd, actie 
Kerkbalans, etc.); 

• Email - op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van directe mailingen aan 
gemeenteleden. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat het emailbestand niet 
volledig geactualiseerd en compleet is met een groot deel van de gemeenteleden; 

• Brieven - Een aantal keer per jaar wordt gebruik gemaakt van de optie een brief te sturen. 
Dit spitst zich met name toe rond de actie Kerkbalans; 

• Instagram - De jeugd maakt gebruik van een Instagram account 'JA' (Jong Andreaskerk). 
Hier wordt actief op gepost over met name jeugd gerelateerde zaken (aankondigingen 
jeugddiensten, thema's die de jeugd bezighoudt). 

9. Kerkgebouw  

Onderhoudsplan 
Een meerjaren onderhoudsplan is voorwaarde om te komen tot beheersing van de 
onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. 
Hierdoor kunnen we het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten 
afstemmen. Momenteel ligt er geen actueel meerjarenonderhoudsplan. We zijn bezig met de 
actualisatie daarvan. 
 
Veiligheid 
Er is de afgelopen tijd fors geïnvesteerd in de veiligheid van ons kerkgebouw en bijbehorende zalen. 
De benodigde beveiligingen zijn aangebracht en goedgekeurd. 
 

10. 't Voorhuys  

De exploitatie van 't Voorhuys is momenteel in handen van een beheerder, die in dienst is van de 
Andreaskerk. Hij draagt zorg voor de dagelijkse activiteiten. Daarnaast regelt hij het schoonhouden 
van de gebouwen. Dit vindt gedeeltelijk plaats door vrijwilligers en gedeeltelijk door betaalde 
krachten. Diverse verenigingen en clubs huren voor een dagdeel een zaal in 't Voorhuys om daar hun 
activiteiten te ontplooien. Echter door de uitbraak van covid-19 zijn deze inkomsten grotendeels 
weggevallen. Naar verwachting zullen deze weer herstellen na het wegvallen van de beperkende 
overheidsmaatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de uitbraak. Er zal jaarlijks een indexatie 
plaatsvinden op de tarieven, die marktconform zijn. 
De kerkelijke activiteiten hebben altijd voorrang boven commerciële activiteiten.  
 

11. Pastorieën  

Er zijn twee pastorieën in eigendom. Het onderhoud daarvan wordt meegenomen in een 
meerjarenonderhoudsplan (zie 9). De pastorieën zijn eigendom. Als een pastorie leeg staat a.g.v. een 
vacante predikantsplaats, wordt de pastorie tijdelijk verhuurd tegen marktconforme huurprijzen. 
 

12. Archieven  

De archivering vindt plaats volgens de ‘handreiking voor plaatselijk kerkelijk archief’ van de 
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland. 
Stukken die in elk geval bewaard moeten blijven zijn: notulen; registratie van doop en belijdenis, 
huwelijk en lidmaatschap; begrotingen en jaarrekeningen (FRIS); ingekomen brieven en stukken 
alsmede kopieën van uitgaande stukken; bouwplannen en tekeningen; uitgaven van Magazines, 
Informatief en eventueel een jaargids, als ook herdenkingsuitgave en fotoalbums, eigendomsbewijzen 
van kerkelijke goederen. Alle oude uitgaven zijn gedigitaliseerd. 
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Kalender 
 

Januari 
- Aandacht voor wijzigingen op het terrein van de belastingen en sociale premies voor gemeenten 

die personeel in dienst hebben. Per 1 januari verandert er meestal nogal veel. 
- Aandacht voor verzekeringen (zie Bijlage B). 
- Evaluatie van de risico-inventarisatie inzake de Arbowetgeving. 
Februari 
- Mededeling over de eerste (voorlopige) resultaten van de actie Kerkbalans. 
- Bespreking van de voorlopige resultaten door afgevaardigden van het CvK. 
- Betaling van de eerste termijn pensioenbijdrage predikanten. 
Maart 
- Inzending inlichtingenstaat over de actie Kerkbalans aan de Raad voor de Plaatselijke 

Geldwerving, postbus 176, 3300 AD Dordrecht. 
- Bespreking van de voorlopige jaarrekening in het CvK. 
- Betaling vóór 15 maart van de eerste termijn van het aandeel in de Centrale Kas voor de 
- Predikantstraktementen. 
April 
- Mededeling doen via de communicatiemiddelen over de resultaten van de actie Kerkbalans. 
- Betaling vóór 1 april van de eerste termijn van het quotum. 
- Vóór 1 mei de ontwerpjaarrekening aan de kerkenraad voorleggen. 
Mei 
- Inning van de bijdrage voor de Solidariteitskas onder belijdende leden (eventueel uitgebreid tot 

de doopleden). 
- Betaling tweede termijn pensioenbijdrage predikanten. 
- Publicatie (geheel of gedeeltelijk) van de jaarrekening b.v. in het kerkblad en erop letten dat de 

kerkenraad deze jaarrekening in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage legt. 
Juni 
- Betaling tweede termijn aandeel Centrale Kas voor de Predikantstraktementen. 
- Publicatie in het kerkblad van de definitieve resultaten van de gehouden actie Kerkbalans.  
- Voorleggen vóór 15 juni door de kerkenraad van de jaarrekening aan de Regionale commissie 

voor de behandeling van beheerszaken. 
Juli-Augustus 
- Betaling derde termijn van de pensioenbijdrage predikanten. 
- Actualisatie en bespreking onderhoudsplan gebouwen binnen het CvK. 
September 
- Contact met college van diakenen en andere eenheden over begroting volgend jaar. 
- Voorbereiding stookseizoen (ketelinstallatie van de verwarmingsinstallatie controleren, e.d.). 
- Betaling van de derde termijn van het aandeel in de Centrale Kas voor de 

Predikantstraktementen. 
Oktober 
- Vóór 1 november dient het CvK de begroting in bij de kerkenraad. 
- Uiterlijk 15 oktober bestelling van foldermateriaal voor de actie Kerkbalans bij de Vereniging van 

Kerkvoogdijen en uiterlijk 15 oktober bestellen van materialen die de gemeenten bij de SMRA 
wensen te betrekken. 

- Huurverhoging per 1 januari bekend maken en doorvoeren. 
November 
- Betaling tweede termijn quotum.  
- Publicatie van de begroting en ter inzagelegging van de begroting voor gemeenteleden. 
- De meerjarenbegroting bijstellen. 
- Betaling van de vierde termijn van de pensioenbijdrage predikanten. 
- Eerste bespreking in kerkenraad over de voorbereiding van de actie Kerkbalans. 
- Voorbereiding en aankondiging van de actie Kerkbalans via de communicatiekanalen, in het 

bijzonder de Informatief en Andreas Magazine. 
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December 
- Erop toezien dat kerkenraad vóór 15 december de begroting voor het komende jaar, met ter 

informatie bijgevoegd het beleidsplan, aan het regionaal college voor de behandeling van 
beheerszaken toezendt. 

- Betaling van de vierde termijn van het aandeel voor de Centrale Kas voor de 
Predikantstraktementen. 

- Uitvoering geven aan de actie Kerkbalans. 
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Bijlage A Taken en verantwoordelijkheden KRM 2021 
 

Functie Naam Taken Aftredend per 

Voorzitter Gert Jan Angenent Algemeen beleid Kerkbalans Voorhuys KKR jan-24 

Penningmeester Erik Smink Financiën Jaarrekening Begroting   jan-24 

Secretaris Gert Jansen Secretariaat Kerkelijk bureau     jan-24 

Vice voorzitter Roy Zwerver Technisch beheer Kerkbalans     jan-25 

2e secretaris Bert Veldjesgraaf Verzekeringen Juridische zaken     jan-24 

2e penningmeester Monique Ouwersloot Organisten / Kosters       jan-25 

Lid Jerrol Cambiel Fancy Fair       jan-25 

Lid Richard Schipper Technisch beheer CCA  KerkTV   jan-24 

              

Rustend-Lid Jan van den Brink         jan-24 
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Bijlage B Overzicht lopende verzekeringen 2021 
 

Verzekering Verzekeraar Polisnummer Verzekerd bedrag Premie, inclusief poliskosten 
en assurantiebelasting 

Vervangingsverzekering predikanten Marsh Nederland 2010301 1 jaar € 22.000 per predikant € 1.222,50 

Aansprakelijkheidsverzekering voor kerken Marsh Nederland 2009488 € 5.000.000 per jaar € 104,24 

Rechtsbijstandverzekering Marsh Nederland 2009488 € 40.000 per gebeurtenis € 150,68 

Opstalverzekering Voorthuizerstraat 14 Donatus 65584 € 2.690.000 € 2.20,17 

Woonhuisverzekering Voorthuizerstraat 65 Donatus 65584 € 355.000 € 324,74 

Woonhuisverzekering Kelderskamp 2 Donatus 65584 € 415.000 € 379,63 

Inventarisverzekering Voorthuizerstraat 14 Donatus 65584 € 436.000 € 569,76 

Vrijwilligersverzekering* Gemeente Putten N.v.t. € 5.000.000 per jaar N.v.t. 

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering* Gemeente Putten N.v.t. € 500.000 N.v.t. 

Aansprakelijkheid bedrijven Univé 390132152  € 184,11 

Verzuimverzekering Kerkelijk Werker en 
Medewerkers 

Nationale Nederlanden 29683925 Het totaal aan jaarlijkse 
salarislasten 

€ 4.500,00 

* https://www.putten.nl/Inwoners/Advies_hulp_ondersteuning/Werk_Inkomen/Beschut_werk_en_vrijwillgerswerk/Vrijwilligerswerk 

 
 

https://www.putten.nl/Inwoners/Advies_hulp_ondersteuning/Werk_Inkomen/Beschut_werk_en_vrijwillgerswerk/Vrijwilligerswerk

