
 

 Verslag tweede Regiobijeenkomst 2016 VBMK op 4 november j.l. in de St.- Joris Kerk te 
Amersfoort  
 
Op 7 juli j.l. ging de regiobijeenkomst in Enschede, onder het motto Samen Sterk!, over draagvlak en 
verbinden. Hoe je dat ondernemend aanpakt werd beeldend voor het voetlicht gebracht o.a. door 
het Wilminktheater dat de Grote Kerk in Enschede exploiteert.  
In Amersfoort op 4 november stond een ondernemende aanpak van het financieel beheer centraal. 
In het koor van de St.- Joris Kerk kreeg een tachtigtal aanwezigen waaronder veel kerkbeheerders 
een veelzijdig middag programma voorgeschoteld. Vanwege het bloeiende en veelkleurige veld van 
het Nederlandse kerkbeheer was ernaar gestreefd zoveel mogelijk partijen aan te spreken: de RK- en 
de Protestantse kerkbeheerder of bestuurder, de dorps- en de stadskerkbeheerder, de 
kerkbeheerder met een kerkbestuur, met een stichtingsbestuur of zelfs in een 
herbestemmingssituatie. U kunt de beschikbare presentaties downloaden op www.vbmk.nl.  
Gastvrouw Annet van Goor ging in op de aanpak in de St.-Joriskerk. In ’Van monument naar 
rendement’ gaf zij een inkijk in de activiteiten en cijfers. In de Joriskerk wordt nog gekerkt, de 
verhuur coördinatie wordt door Annet zelf onbezoldigd verzorgd en er is een betaalde beheerder. 
Administratieve verzelfstandiging heeft wel plaats gevonden – de PG huurt de kerk - maar er is geen 
aparte exploitatiestichting gevormd. Een begroting van circa € 2 ton is haalbaar en uitvoerbaar 
gebleken.  
De Nieuwe Kerk aan het Spui in Den Haag kan zich dankzij de bijzondere ligging en 
gebruiksmogelijkheden een ander, zoveel mogelijk marktgericht exploitatiemodel permitteren, aldus 
Jeroen van der Vlugt penningmeester van de Stichting Nieuwe Kerk. De exploitatie is uitbesteed aan 
cateraar 360FoodEvents (door de weeks) en aan het Dans en Muziekcentrum Den Haag (weekends). 
De BTW kan bij dit model worden afgetrokken. De verregaande uitbesteding van het werk en de 
snelle veranderingen in de fysieke en bestuurlijke omgeving vereisen heldere 
samenwerkingsafspraken en een hoge kwaliteit van de bestuursleden.  
De beheerder van een kerkgebouw van de PK Amsterdam moet volgens Duco Stadig, hoofd 
gebouwen van de PGA, steeds weer een oplossing zien te vinden voor een onrendabele top of een 
exploitatie tekort. Dat valt niet mee. Ook Sylvia Pijnenborg toonde met enkele voorbeelden aan dat 
het niet eenvoudig is om een kerkgebouw zonder verlies te exploiteren. Hun suggesties gingen in de 
richting van meer efficiency in onderhoud, besparing op energie en verzekering en verhoging van 
duurzaamheid o.a. door aanbrengen van zonnecellen.  
Interessante intermezzo’s in het programma vormden de casussen over de exploitatie van de Grote 
Kerk van Weesp, de plannen van de initiatiefgroep behoud kerkgebouw Puiflijk (land van Maas en 
Waal) en de verbouwing van de Geertekerk in Utrecht.  
Verzekeren is onderdeel van een bredere veiligheidszorg dat bij elk kerkgebouw actueel is. Voor 
leden van Donatus zijn er nieuwe mogelijkheden geschapen tot besparing. Simon Kadijk, directeur 
van Donatus gaf een toelichting op de zg. vorkconstructie. Hij reikte ter ondersteuning de brochure 
“Nieuwe situatie 2017 kerken en monumentenverzekering” uit.  
Opvallende punten tijdens dit middagsymposium  
- Er kristalliseerde zich een exploitatiemodel uit voor grote stadskerken waarbij jaarlijks circa € 1,5 
tot 2 ton onderhoud gepleegd wordt en waarbij grofweg een verdeling gemaakt kan worden tussen 
€ 50.000 voor onderhoud, € 50.000 voor energie en verzekering en € 50.000  
 



 
voor personeels en overige kosten. Bij dorpskerken praten we over een begroting van circa € 50.000 
of minder.  

- Bijna elke exploitatie is afhankelijk van subsidies van overheden . Partner betrokkenheid is cruciaal.  

- De oproep om beleid te maken, strategische doelstellingen te formuleren en te evalueren, opdat te 
grote ambities, tekorten en discussies voorkomen kunnen worden.  

- Personeel organisatorische aanbevelingen: zorg voor een evenwichtige bestuurssamenstelling qua 
disciplines en karakters en laat je adviseren door de juiste mensen .  

- Een speciale dynamiek is zichtbaar bij RK kerken die het Bisdom wil afstoten en waar plaatselijk 
krachten tot behoud worden gebundeld.  
 
De VBMK ziet terug op een geslaagde dag in Amersfoort, die ’s morgens begon met een meer 
luisterend en faciliterend deel in de vorm van het Ronde Tafel Gesprek met kerkbeheerders uit 
Midden Nederland onder leiding van bestuurslid Peter Breukink. Bestuurslid Gerard van Hasselt was 
dagvoorzitter en opende de middag bijeenkomst. De actualiteit kwam ook aan bod. Secretaris 
Brigitte Linskens ging in op het VBMK Manifest met verwijzing naar de extra dikke Nieuwsbrief. Ook 
gaf zij een toelichting op de nieuwe module Veiligheidszorg en de daarbij horende veiligheidscheck. 
Deze check geeft kerkbeheerders inzicht in de veiligheidszorg in hun kerk. U kunt zelf, anoniem, deze 
check invullen op www.kerkrisicocheck.nl  
De module en de risicocheck zijn tot stand gekomen met steun van het Mondriaanfonds. Aan de 

risicocheck heeft ook Donatus bijgedragen 


