
Beleids- en activiteitenplan College van Kerkrentmeesters 
(periode 2016-2017) 

Gebouwen 
Exploitatie 

 Het verkrijgen c.q. actualiseren c.q. uitbreiden van de bestemming van onze 
kerkgebouwen in het kader van Drank- en horecawet, alsmede gebruiksmogelijkheden 
e.e.a. ten behoeve van een adequate exploitatie van onze ruimten (kerkzalen en 
vergaderruimten). 

 Tijdelijke exploitatiemogelijkheden Jeugdhonk bezien. Hierover overleg met Diaconie. 

 
Afstoten gebouwen: 

 Overleg met Kerkenraad( specifiek de Diaconie) over de toekomstmogelijkheden van het 
Jeugdhonk. 

Renoveren 

 Marcuskerk; groot onderhoud orgel zomer 2017  
 Dorpskerk: vernieuwing vloerbedekking en gordijnen kerkzaal voorjaar 2017 
 Dorpskerk: renovatie keuken en vernieuwing toiletten Trefpunt voorjaar/zomer 2017 

Geldwerving 2016-2017 

 Kerkbalans 
Vanaf september 2016 voorbereiding kerkbalans 2017. Plan is: Verregaande 
digitalisering van Kerkbalans, conform de adviezen PKN. 

 Overige geldwervingsactiviteiten 
Er is een plan geldwerving naast kerkbalans; inmiddels ‘stoffig’. Dit plan pakken we weer 
op; aanvullende geldwerving is een ‘must’ om onze exploitatie naar de toekomst gezond 
te houden 

 Mogelijkheden onderzoeken voor komende jaren: Oprichting van een ‘Stichting 
vrienden van de Dorpskerk ”als monumentaal gebouw’ binnen Leusden. 

Te voeren Financieel Beleid 
Afgelopen periode is het CvK bezig geweest met het afstoten van overtollige onroerende 
goederen. Na uitvoering van genoemde activiteiten is er een reserve in geldmiddelen, welke 
adequaat deels belegd moet worden en deels beschikbaar moet blijven voor onze kerkelijke 
activiteiten c.q. het evt. opvangen van tijdelijke tekorten. 
De ideeën zijn als volgt, e.e.a. in overleg met de kerkenraad: 

 Geldmiddelen voor de korte termijn beschikbaar houden op rekening courant of 
kortlopende deposito’s bij diverse banken. Spreiding over diverse banken hierbij 
gewenst. 



 Geldmiddelen voor de langere termijn beleggen in duurzame aandelen- of 
obligatiefondsen. Uitgangspunt hierbij is het beleggingsstatuut dat goedgekeurd is door 
de kerkenraad. 

Communicatie c.q. ICT infrastructuur (overleg met Taakgroep Communicatie/PR) 

Website; kerkblad en Nieuwsbrieven 

 Vernieuwen van onze website volgens model van Wordpress. 
 Vernieuwen van de lay-out van ons Kerkblad, vanaf september 2016 verschijnt deze in 

full colour. Door een verhoging van de vrijwillige bijdrage te vragen proberen de uitgave 
kostendekkend te maken. 

 Nieuwsbrief ook gebruiken voor In Memoriam omdat de tijd tussen het verschijnen van 
de kerkbladen langer wordt. 

Overige infrastructuur 

 Infoschermen in onze kerkgebouwen aanbrengen, wanneer dit wenselijk geacht wordt door 
de kerkenraad en het beheer geregeld is. 

 Kerk-TV qua mogelijkheden, zowel technisch als beheer, als noodzaak bezien in planperiode 
 Starten met implementatie van Office 365 ten behoeve van digitaal samenwerken tussen 

CvK, Diaconie en Kerkenraad. 

Kerkelijk bureau 

 In 2016 (december) gaat onze medewerkster Kerkelijk Bureau met pensioen. Ook haar 
echtgenoot, die als vrijwilliger allerlei administratieve hand- en spandiensten verricht 
stopt dan. 

 In oktober 2016 zullen 2 nieuwe medewerkers starten met een inwerkperiode om na 1 
januari 2017 het Kerkelijk Bureau volledig te kunnen runnen 

 De verdeling van taken over de medewerkers van het kerkelijk bureau en vrijwilligers 
blijft een punt van aandacht. 

Calamiteiten/BHV 

 Calamiteitenplannen DK en MK combineren en handzaam c.q. gebruiksvriendelijk 
maken. Periodiek ontruiming oefenen / calamiteiten in scene zetten voor alle locaties 
MK/DK/JH. 

 Organiseren van een BHV cursus voor vrijwilligers( CvO, kerkenraadsleden en andere 
gemeenteleden) die daarna in een rooster mee zullen draaien in de erediensten. 

 Organiseren van een herhalingscursus AED training 
 Belboom voor gemeentelijke rampen en opvang door onze mensen c.q. in onze locaties 

Vrijwilligersbeleid ontwikkelen 

 (CvK)  samen met Diaconie 
 Rol van CvK hierin bepalen 
 Hoe vrijwilligers te boeien en te binden 
 Hoe onze vrijwilligersorganisatie efficiënter te laten werken 


