
 
 

Concept verslag Algemene Ledenvergadering VBMK 2018 
Locatie: Stedelijk museum Gouda 
Datum: donderdag 19 april 2018 vanaf 14.00 uur   
 
Aanwezig 
Michiel Zonnevylle, voorzitter, Brigitte Linskens, secretaris, Peter Breukink, 
penningmeester, Marc de Beyer, bestuurslid, Gerard van Hasselt, bestuurslid, Anique 
de Kruijf, bestuurslid,  Peter Stutvoet, bestuurslid, Theo van Oeffelt, bureau en 
verslaglegger 
Eric van Grieken, Donatus Verzekeringen, Binnert Heldring, Stichting Sint-Maarten 
Zaltbommel, Tiny Janssen, SKME, Henk van Koeveringe, Lebuinuskerk Deventer, 
Dick Louwman, Oosterkerk Hoorn, Frans Lijnsvelt,Grote Kerk Weesp, Richard 
Lijnsvelt, Stichting De Westerkerk Enkhuizen,Frank Migchielsen, Laurenskerk 
Rotterdam, Jelle van Nijen, Lebuinuskerk Deventer, Hans Schipper, Oosterkerk 
Hoorn, 
Ad van der Schoot, Sint-Jan Gouda, Pieter van Schravendijk, Stichting Alde Fryske 
Tsjerken, Andre Verburg, Walburgiuskerk Zutphen, Evelyne Verheggen, zelfstandig 
erfgoeddeskundige, Rien de Vries, SKME 
Verhinderd met bericht 
Marlo Reeders en Kees Doevendans, bestuursleden VBMK 
 
1. Opening  
Voorzitter Michiel Zonnevylle opent de vergadering, heet allen van harte welkom en 
dankt Marc de Beyer voor de gastvrijheid voor deze middag. Hij memoreert onder 
meer het Regeerakkoord en de recent verschenen Cultuurbrief waarin veel geld 
beschikbaar wordt gesteld voor religieus erfgoed. Verder leidt de samenwerking met 
de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) tot veel synergie. FIM heeft 
onlangs het visiedocument Erfgoed in transitie gepubliceerd. Voor belangstellenden 
is het document te downloaden via 
http://www.fimnederland.nl/images/multisites/373/files/FIM_Erfgoed_in_transiti
e_low_res_website_versie.pdf 
VBMK zelf heeft zojuist Ode aan koper gepubliceerd, in samenwerking met de 
Stichting tot Behoud van het Oud-Hollands Gietersambacht. 
Mede gelet op de kabinetsplannen en het beleid van RCE besteedt VBMK dit jaar veel 
aandacht aan het fenomeen toerisme, in relatie tot de kerken. Anique de Kruijf vertelt 
over het project Het Grootste Museum van Nederland en er wordt aandacht gevraagd 
voor de eerstkomende regiobijeenkomst in Friesland waar dit thema ook op de 
agenda staat. 
Aan de orde komen ook de contacten met de Vlaamse collega-kerkbeheerders en het 
initiatief van VBMK om bij te dragen aan De Verbinding, middels het project ‘Kerken 
helpen Kerken’.   
Tot slot dankt Michiel Zonnevylle het aftredende bestuurslid Kees Doevendans voor 
zijn vele, inhoudelijk altijd zeer sterke bijdragen. 
   
2. Plannen voor 2018 
De plannen voor dit jaar komen bij de verschillende agendapunten aan de orde. 

http://www.fimnederland.nl/images/multisites/373/files/FIM_Erfgoed_in_transitie_low_res_website_versie.pdf
http://www.fimnederland.nl/images/multisites/373/files/FIM_Erfgoed_in_transitie_low_res_website_versie.pdf


 
3. Verslag ALV 2017 d.d. 19 april 2017  
Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt goedgekeurd. 
 
4. Mededelingen 
• Nieuwe medewerker VBMK 
Theo van Oeffelt neemt de plaats in van Mariëtte Tol 
• De Verbinding kennisoverdracht project ‘Kerken helpen kerken’  
Brigitte Linskens meldt het ontwikkelen van dit project, waarover op dit moment de 
gesprekken met de RCE lopen. Het is een vervolg op het eerdere VBMK project 
‘Adopteer een kerk’. 
• Risicoanalyse project 
Donatus heeft de financiering van dit project overgenomen. Hiervoor werd het 
project gesubsidieerd door het  Mondriaanfonds. Eenieder die hieraan wil meedoen 
wordt verzocht dit via een email kenbaar te maken (info@vbmk.nl).  
• FIM 
Binnen FIM heeft Stadsherstel Amsterdam een lijst van projecten opgesteld ter 
subsidiering met de voor 2018 beschikbaar gestelde gelden (18 miljoen euro). Tot 
verbazing van enkele aanwezigen zijn niet alle kerkbeheerders hiervoor benaderd. De 
haast waarmee deze gelden dienen te worden uitgekeerd (het ministerie van 
Financiën beheert en controleert dit) heeft geleid tot een shortlist van projecten die 
onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden. Peter Breukink meldt dat de volgende jaren 
de extra beschikbaar gestelde gelden gecombineerd zullen worden met de bestaande 
regelingen. 
• Klinkend Erfgoed 
Op initiatief van de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland en financieel mogelijk 
gemaakt door de RCE wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de kansen om 
in 2020 een Jaar van het Klinkend Erfgoed uit te roepen, in Europees verband. In de 
zomer van 2018 zal hierover een besluit worden genomen.  

  
5. Ingekomen stukken 
Brigitte Linskens toont de publicatie Koper in Kerken, Geelgieters en hun werk in 
Nederlandse kerkgebouwen. 
Anique de Kruijf vertelt over het succesvolle project Het Grootste Museum van 
Nederland, dat binnenkort wordt uitgebreid met de Walburgiskerk Zutphen, de 
Munsterkerk Roermond en de kathedrale Bavo Haarlem  
 
6. Jaarverslag 2017  
Vastgesteld 
       Financiën 

 Jaarrekening 2017 
De penningmeester ligt de financiële situatie toe. Er zijn enkele 
bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd om te voorkomen dat wordt ingeteerd 
op het eigen vermogen. Verwacht wordt dat vanaf 2019 sprake is van een 
gezonde financiële situatie. Wel constateert Peter Breukink dat de groei in 
leden stagneert. De Jaarrekening wordt goedgekeurd. 

 Verslag van de kascommissie 
De commissie heeft moeten constateren dat een adequaat leden- en 
begunstigersbestand ontbreekt. Voor het overige is zij akkoord. 

 Décharge penningmeester en bestuur 
Aangenomen 



 Begroting 2017, 2018 
Er wordt gestudeerd op een minieme verhoging van de bijdrage. Deze zal niet 
meer bedragen dan de inflatiecorrectie over de afgelopen jaren.   

 
7. Benoeming kascommissie  
Met dank aan de aftredende leden van de kascommissie worden twee nieuwe leden 
benoemd: Binnert Heldring en Frank Migchielsen. 

 
8. (Her)benoemingen bestuur 
Peter Breukink wordt herbenoemd als bestuurslid/penningmeester. 
 
9. Ledenbijdrage  
Zie de opmerking hierboven. 

 
10. Regiobijeenkomsten 2018 
Op 17 mei is de eerste Regiobijeenkomst dit jaar, in Friesland, ter gelegenheid van de 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Op de site is het volledige programma te vinden. 
  
11. Rondvraag 
Aan de orde wordt nogmaals de verdeling van de extra gelden dit jaar gesteld. Er blijft 
ongenoegen heersen over de wijze waarop de shortlist is vastgesteld.  
Aan de orde wordt ook de komende wetgeving op het gebied van privacy gesteld. 
Andre Verburg biedt aan een door de Walburgiskerk ontwikkeld voorstel rond te 
zenden.  
Tot slot wordt nogmaals gewezen op het veiligheidsonderzoek dat de VBMK kan 
uitvoeren. In het maandblad Kerkbeheer van april 2018 wordt aandacht geschonken 
aan het thema veiligheid binnen kerkgebouwen.  
 
12. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de 
aanwezigen uit voor een rondleiding door het Museum Gouda en de afsluitende 
borrel. 
 



  

 

 

 

 


