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b  logboek
Maak van elke activiteit een logboek. Noteer wat u heeft
afgesproken en met wie. Maak een kort verslag over het
verloop of de bijzonderheden van de betreffende activiteit.
Een logboek is een notitie met kerngegevens van de activi
teit (zie bijlage bij hoofdstuk 1). Met deze gegevens kunt u
de activiteit na afloop evalueren.

c  administreren, archiveren
en opruimen

Bij multifunctioneel gebruik, of dit nu commercieel,
maatschappelijk of cultureel is, zijn er een aantal factoren
die bepalen of de organisatie soepel verloopt.

a  voorbereiden en evalueren
Een goede voorbereiding verkleint de kans om dingen te
vergeten. Ook de evaluatie na afloop heeft hier baat bij.
Tips:
• Maak een (intern) gespreksverslag van de met uw klant afgesproken punten. Bevestig aan uw klant wat is afgesproken, zodat er wederzijds geen misverstand kan ontstaan en
ieder weet waar hij/zij verantwoordelijk voor is.
• Zorg dat uw klant ruim voor de activiteit een contract
ontvangt met daarin omschreven wat u levert tegen welke
prijs en onder welke (leverings)condities.
• Zorg ervoor dat uw klant bij vooruit- of aanbetaling zijn
factuur op tijd heeft ontvangen.
C

• ontroleer of de factuur op tijd wordt betaald. Verstuur
een herinnering direct na de vervaltermijn.
• Vergelijk bij het kopen of huren van materiaal of goederen
de offertes van de verschillende aanbieders op prijs en
kwaliteit.
• Let er op dat u een bevestiging van koop of huur ontvangt
van de aanbieder met vermelding van de levertijd. Bouw
een (tijd)marge (voor u zelf ) in om stress te voorkomen.
• Zorg ook bij het inhuren van uitzendkracht(en) of cate
ring voor een bevestiging op papier (of email): wat, wie,
waar, wanneer en voor hoeveel.

Systematisch werken en ordenen is bij administreren en
archiveren het sleutelbegrip. Maak per evenement een
dossier aan en bewaar daarin alle relevante stukken, corres
pondentie, contracten, kopie facturen, gespreksverslagen,
logboek, eventueel exemplaren van vervaardigd drukwerk
of advertenties, etc. bij elkaar, zodat u daar later op terug
kunt vallen. Bij een terugkerend evenement kunt u hier veel
profijt van hebben.
Bewaar dossiers gerangschikt op jaar, maand en dag. Als u
tevens een jaaroverzicht maakt van uw activiteiten (bijvoorbeeld een planning of programmaoverzicht) kunt u een
activiteit in een bepaald jaar eenvoudig terugvinden.
Wettelijk bestaat er een bewaarplicht van de administratie
van minimaal zeven jaar.
Opruimen en ordenen geldt niet alleen voor het papierwerk. Ook de kerkruimte heeft er baat bij als stoelen, tafels,
apparatuur, etc. steeds weer op een vaste plek worden
opgeborgen of terugplaatst. Het komt ook professioneler
over bij uw klant.

casus

synagoge enschede

Sinds de officiële heropening, na restauratie, op 22 april
2004 wordt de prachtige synagoge van Enschede, gebouwd in 1927-1928 naar een ontwerp De Bazel, ook
gebruikt voor maatschappelijke en culturele doeleinden.
Er vinden onder meer concerten, thematisch relevante
tentoonstellingen, filmavonden, lezingen en andere culturele evenementen plaats.
De Stichting Synagoge Enschede organiseert vele culturele
activiteiten in de monumentale synagoge van Enschede.
Een bijzonder project vond plaats in september 2009.
In september 1941 werd er in Enschede een razzia gehouden, waarbij meer dan honderd Joodse mannen en jongens
werden opgepakt en naar vernietigingskamp Mauthausen
werden gedeporteerd. Binnen vier maanden waren zij daar
allen vermoord.
In september 2009 werd in de synagoge van Enschede
een dubbelexpositie georganiseerd, getiteld: ‘Post uit de
Vergetelheid / Mauthausen, een zwarte bladzijde in de
geschiedenis van Twente’.
Het eerste deel van de tentoonstelling gaf door middel van
brieven en kaarten, die vanuit getto’s en concentratie- en
vernietigingskampen verstuurd waren, een overzicht van
de nazigeschiedenis. Getoond werd hoe het Hitler-regime
de Sjoa voorbereidde en uitvoerde. Ook was er aandacht
voor de nazipropaganda. Het tweede deel van de expositie
ging over de mannen die bij de razzia werden opgepakt en
in Mauthausen werden vermoord.
In de periode dat de expositie te zien was, werd er elke
dinsdagavond een activiteit georganiseerd die verband
hield met het thema. Er werden lezingen gehouden over
de Joodse Raad Enschede en over de Jodenvervolging in
Nederland, België en Frankrijk. Zeer veel publiek kwam
af op de lezing over de rol van de Nederlandse politie bij
de vervolging van de Joden. Ook werden er twee documentaires vertoond, een over de Joodse Raad Enschede en
een tweede over een foto uit 1942 met daarop een aantal
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‘Mauthausen, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Twente’

Joodse kinderen. Alleen het meisje in het midden heeft de
oorlog overleefd. Het Etty Hillesum Centrum in Deventer
maakte een documentaire om de herinneringen aan de
andere kinderen op te halen.
Behalve culturele activiteiten werd er ook een educatief
programma ontwikkeld voor middelbare scholen. Na de
normale openstelling van de expositie bleef de tentoonstelling nog twee weken langer open voor schoolklassen.
Esly van Dam,
office-manager Synagoge Enschede
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Culturele programmering wordt gezien als een passende
activiteit in een kerkgebouw, maar voorkomen moet worden dat het een verliesgevende activiteit is. Dit wordt verder
uitgewerkt bij B financiële aspecten.
Het is verstandig om eerst alle mogelijkheden en beperkingen van uw kerkgebouw te bekijken voordat u gaat programmeren. Dit wordt behandeld bij A technische aspecten.
Wat kan er, wat past er bij ons, wat past bij onze doelgroep
en wat past bij het gebouw? Zijn er, vanwege het (eventueel
voormalige) religieuze karakter van het gebouw, beperkingen aan wat inhoudelijk kan en gewenst is? Zie E inhoudelijke aspecten.
Bij goed programmeren en uitvoeren zijn naast techniek
ook publiciteit en administratie van belang, zie de punten
C en D.

a  technische aspecten
Het gebouw, de akoestiek, de zichtlijnen en de aanwezige
faciliteiten bepalen in belangrijke mate wat wel en niet kan.
Een grote kerkruimte is, gezien de akoestiek, meer geschikt
voor een optreden van een koor dan voor een lezing. Maar
met een goede geluidsinstallatie en de hulp van een geluidstechnicus is dit laatste wel op te lossen. Bij het gebruik van
een geluidsinstallatie moet rekening gehouden worden met
de speciale technische voorwaarden rond akoestiek. Deze
zijn voor iedere ruimte uniek en afhankelijk van vorm, maat
en akoestische eigenschappen van het gebouw.
Ook zichtlijnen zijn belangrijk: is de spreker of zijn de artiesten goed zichtbaar, zodat beeld en geluid in harmonie zijn.
Het is handig om als voorbereiding de verschillende concertopstellingen met podiummaten en aantallen stoelen te
bepalen. Dit gegeven is nodig bij het begroten van concerten en is een praktisch hulpmiddel bij het gesprek met
organisatoren/impresario’s.
Meer informatie over veiligheid voor u en uw bezoekers
vindt u in hoofdstuk 7.6.
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b  financile aspecten
Financieel kunnen er voor de organisatie van culturele
evenementen drie mogelijkheden worden onderscheiden:

• Voor eigen rekening en risico
Voor het bepalen van de kostprijs zijn een aantal gegevens
nodig: wat zijn de kosten van de artiest(en)*, het inhuren
van licht en geluid (of de investeringsvergoeding als u dit
in eigendom hebt), het huren van een podium en stoelen
(of de investeringsvergoeding), het eigen personeel voor de
tijdsinvestering rond dit concert, het gebouw (huurderving)
en eventuele bijkomende lasten, zoals energie en verwarming. Denk ook aan de afdracht aan de Buma, de belasting,
de kosten van marketing en publiciteit, het maken van
kaartjes, etc.
Daarnaast moet u inschatten hoeveel kaartjes u kunt verkopen. Dit is afhankelijk van de populariteit van het concert,
de musici/uitvoerenden, het aanbod in de directe omgeving, de omvang van de doelgroep in de nabije omgeving
en het beschikbaar aantal stoelen in relatie tot de technische
aspecten van het gebouw.
Tot slot onderzoekt u wat een gebruikelijke kaartprijs is
voor deze musici, het soort concert, binnen de doelgroep en
bij vergelijkbare locaties.
Het is nu mogelijk om de kaartprijs te bepalen en uit te rekenen of dit evenement winst of verlies oplevert of quitte speelt.
* Het rechtstreeks inhuren van een artiest, dus niet via een boekingskantoor,
kan op twee manieren:
a De artiest stuurt u een rekening. In dat geval dient u tevens een kopie van een
geldige var-verklaring (zie: www.belastingdienst.nl) van hem/haar te ontvangen.
Als de artiest btw op zijn/haar factuur in rekening brengt moet zijn/haar btwnummer ook vermeld staan.
b De artiest wil zijn gage ’verloond’ hebben: in dat geval dient u de wettelijke
inhoudingen hierop toe te passen. Het beste kunt u dit overlaten aan een
administratieve dienstverlener (administratiekantoor), die loonaangiftes kan doen.
U betaalt dan een netto gage aan de artiest en loonbelasting en premies aan de
belastingdienst.

• Verhuring aan een derde, organiserende partij
Deze vorm van programmeren levert het minste risico op.
Het gebouw wordt onafhankelijk van het aantal betalende
bezoekers verhuurd. Indien er geen reserves zijn om eventuele negatieve resultaten op te vangen is dit de beste optie.

• Partage
Een soort tussenweg, waarbij beide partijen risico lopen. In
principe betaalt iedere partij zijn eigen kosten. Een impresario zal u vaak een partagevoorstel doen over de verdeling
van de recette (kaartverkoop), meestal 80 tot 75% voor de
impresario en 20 tot 25% voor de locatie. De vraag is of met
deze verdeling uw kosten gedekt zijn. Is dit niet het geval
dan onderhandelt u over een andere verdeling.
Bij een partagevoorstel met een zogenaamd garantiebedrag
– hierbij is een bepaald bedrag eerst voor de impresario
bestemd – loopt u het meeste risico. Immers tot dat bedrag
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verhuur en exploitatie van
de grote kerk van schermerhorn
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De Grote Kerk van Schermerhorn ligt aan de rand van de
Schermer en stamt uit 1636. De kerk heeft een fraai protestants interieur met een houten tongewelf beschilderd met
decoratieve bloemmotieven. Het koor is voorzien van elf
kleurrijke gebrandschilderde zeventiende-eeuwse glazen.
De Grote Kerk is sinds 2001 eigendom van de Stichting
Oude Hollandse Kerken. Het dagelijks beheer, dus ook
de programmering, is in handen van een plaatselijke
commissie.
Wat is er nodig om zo’n mooi oud gebouw te verhuren of
te exploiteren? Bij die vraag komen er gelijk twee gedachten in mijn hoofd op: bij de eerste gedachte denk ik aan
een lange rij met voorwaarden met betrekking tot het
gebouw. Er moet betaalbare verwarming zijn en multifunctioneel toepasbaar licht. Uiteraard een gebruiksvergunning. Er dient een keuken of pantry te zijn, toiletten
en voldoende ruimte voor jassen. Stapels stoelen, ander
meubilair en hulpmiddelen, zoals tafeltjes, podiumonderdelen, spreekgestoelte, goede microfoons en geluidsapparatuur waarmee aan de verschillende en wisselende eisen
van de huurders tegemoet kan worden gekomen. En niet
in de laatste plaats: er moet ruimte zijn waar je al die spullen ook weer op kan bergen zodat ze niet verschrikkelijk
ontsierend in de weg staan.
Bij de tweede gedachte staan bovenaan: tijd en beschikbaarheid.
Een voorbeeld uit de praktijk. Een bedrijf wil voor zijn
klanten een nieuwjaarsconcert organiseren. Eerst komt de
directeur kijken en overleggen. Dan komt hij nog eens met
een collega bespreken of er ook iets met een nieuwjaarsreceptie kan. Enige tijd later wil de manager van de muziek
beoordelen wat er technisch mogelijk en noodzakelijk is.
Even voor de grote dag komen de technici om hun spullen
neer te zetten en het geluid in te regelen. De vrijwilligers
van de kerk zetten de stoelen neer, de vleugel wordt gebracht (dus weer zorgen dat er iemand de deur open doet),
en na al die techniek en heen en weer geloop moet de boel
weer worden schoongemaakt... en dan is het concert nog
niet eens begonnen.
Een paar uur voor aanvang worden de extra warmtekanonnen gebracht, want het is plotseling hard gaan vriezen,
de kerk is te koud. En de musici komen vroeger, want ze
moeten eerst inspelen (en willen tussendoor graag iets
drinken).
Hoeveel werk en tijd wordt er in zo’n evenement gestoken?
En hoeveel huur kan je rekenen zonder jezelf uit de markt
te prijzen? Hoe krijg je de exploitatie van en dergelijk
gebouw ooit rond?
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Wij, in Schermerhorn, proberen niet alleen de exploitatie
sluitend te krijgen, we willen ook de draagkracht voor dit
prachtige monument in het hart van het dorp behouden
en liefst vergroten. Dat doen we ondermeer door activiteiten te organiseren zoals concerten, rondleidingen en workshops. Ook voor de jongere generatie. Zo organiseerden
we dit jaar een workshop pop-muziek in samenwerking
met de muziekschool en een bekend pop-artiest. Twintig
jongeren tussen 12 en 20 jaar musiceerden een hele zaterdag in de kerk, ze oefenden een loopje, leerden luisteren
naar elkaar en improviseren. Een grote pan nasi stilde aan
het eind van de dag de honger. ’s Avonds barstte hun concert los en toonden ze ouders en vrienden en iedereen die
het maar horen wilde wat ze hadden geleerd. ‘Het had wel
een hele week mogen duren’ zeiden ze toen we doodmoe,
maar voldaan de laatste rommel opruimden.
Henkje Koning,
secretaris plaatselijke commissie Grote Kerk van
Schemerhorn
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de van houtenkerk in weesp
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De Van Houtenkerk in Weesp is het nieuwe culturele podium van Stadsherstel Amsterdam in de Vechtstreek. Vorig
jaar werd de kerk met haar prachtige kerkzaal in Jugendstil aangekocht van de Nederlandsche Protestantenbond
(NPB), afdeling Weesp, die vanwege de vergrijzing van het
ledenbestand de kosten voor het onderhoud niet meer kon
opbrengen. Voorwaarde voor de verkoop was dat de NPB
er diensten kon blijven houden.
De kerk is gesticht door de gezusters Van Houten - telgen
uit de bekende familie van chocoladefabrikanten - en
wordt in de volksmond dan ook het ‘Chocoladekerkje’
genoemd. De dames hadden grote sympathie voor de
NPB en gaven de Amsterdamse architect B. J. Ouëndag
de opdracht om voor deze vrijzinnige geloofsgemeenschap
een bedehuis te bouwen. Men sprak van een ‘gehoorzaal’.
Deze werd in december 1906 in gebruik genomen en het
jaar daarop voorzien van een prachtig orgel van de firma
Adema uit Amsterdam.
Met de koop van de Van Houtenkerk wil Stadsherstel dit
bijzondere gebouw een nieuwe toekomst geven. Er zijn
verschillende kleine aanpassingen gedaan om de kerk geschikt te maken voor de functie van cultureel podium. De
afdeling Exploitatie Bijzondere Locaties van Stadsherstel
streeft naar een brede invulling met sociaal-culturele activiteiten, die het culturele leven in het stadje aan de Vecht
een impuls geven. Uiteraard moeten deze activiteiten wel
in overeenstemming zijn met het prachtige interieur.
Zo heeft Stadsherstel tot groot genoegen van veel
Weespers de enige jaren geleden verdwenen concerten
tijdens de marktdagen nieuw leven ingeblazen. Heel
populair zijn ook de Literaire lezingen. Het afgelopen
jaar zijn onder anderen Kees van Kooten en Arthur Japin
komen vertellen over hun nieuw verschenen boeken. Ook
geeft de Historische Kring Weesp in de kerk drukbezochte
lezingen over de geschiedenis van Weesp en omgeving.
Verder heeft Stadsherstel de door haar georganiseerde en
in de Amsterdamse Posthoornkerk al vele jaren zeer succesvolle antiek- en brocantemarkt naar Weesp gehaald. En
er zijn in de kerk gratis orgelconcerten om zoveel mogelijk
mensen van het bijzondere Adema-orgel te laten genieten.
Een groot voordeel is dat Stadsherstel zelf programmeert.
Omdat zij midden in het culturele leven van Amsterdam
staat, heeft zij hier goede contacten met kunstenaars, musici en andere creatievelingen. Daardoor is het mogelijk in
de Van Houtenkerk culturele evenementen te organiseren
die anders Weesp niet zouden aandoen.
Op die manier is in 2010 het befaamde Choca Festival
naar het chocoladekerkje gekomen. Dit festival, dat alle
aspecten van de bruine lekkernij onder de aandacht van
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het publiek brengt, is al een groot succes in de hoofdstad.
Dankzij de contacten van Stadsherstel met de organisatie
was er nu ook een uitgebreid programma in de chocoladestad Weesp.
Al deze culturele activiteiten leveren te weinig op om het
voortbestaan van de kerk te garanderen. Het geld voor
het jaarlijkse onderhoud en voor de investeringen die
gedaan worden, moet voor een groot deel uit de commerciële verhuur komen. Daarom kan er in de kerk worden
getrouwd en kan men de prachtige kerkruimte afhuren
voor recepties, presentaties, congressen, etc. Maar ook
hier geldt uiteraard: mits in overeenstemming met het
bijzondere interieur.
Zo heeft Stadsherstel Amsterdam een nieuwe parel aan
haar bezit toegevoegd. De Protestantenbond kan er blijven kerken, Stadsherstel heeft een mooie nieuwe locatie
en de Weespers hebben een nieuw cultureel podium en
een prachtige zaal voor hun zakelijke evenementen en
(familie)feesten.
Peter Prins,
Stadsherstel Amsterdam
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ontvangt u niets en moet u maar zien hoe uw kosten worden
gedekt. Als u geen programmeringsbudget heeft is dit de
slechtst denkbare optie.
Let op: bij kaartverkoop op het geldende btw-percentage en
wat u er netto aan overhoudt!

c  publicitaire aspecten
Het is belangrijk dat er veel bezoekers op uw culturele
activiteiten afkomen. In het geval van Eigen rekening en
risico en Partage merkt u dat onmiddellijk. Bij Verhuring
merkt u het op termijn: een organisator die in uw gebouw
goedlopende culturele activiteiten kan programmeren komt
eerder terug.
Marketing en publiciteit zijn daarom belangrijk. Bij een
culturele verhuring doet u wat u kunt zonder veel te investeren in drukwerk of advertenties. Die investering is wel
belangrijk als de kaartverkoop van directe invloed is op uw
inkomsten. Hoeveel u investeert is altijd een percentage van
uw te behalen (of te verwachten) omzet. Voor meer informatie over marketing en publiciteit, zie hoofdstuk 4.

d  administratieve aspecten
Het is verstandig per activiteit/verhuring een dossier aan te
leggen. Hierin wordt de begroting en de nacalculatie opgenomen, de kopieën van inkoopfacturen en eventuele verkoopfacturen, het logboek (wat moet er geregeld worden,
met wie en wanneer en een kort verslag hoe de activiteit is
gegaan) en een kopie van de uiteindelijke grootboekkaart
om het resultaat, ook na enige tijd, makkelijk te kunnen
checken. Dit maakt het mogelijk om bij een vergelijkbare
activiteit te controleren hoe het de vorige keer is gegaan en
wat er nu eventueel veranderd of verbeterd moet worden.
Meer informatie over de verschillende facetten van administratie is te vinden aan het begin van dit hoofdstuk bij 3.1 en
verder in hoofdstuk 1.4 en hoofdstuk 2.
Let op: originele facturen altijd bewaren in uw financiële
administratie; de kopieën in het activiteitendossier. Originele contracten en andere stukken, die direct betrekking
hebben op de activiteit, kunnen daarentegen het beste wèl
in het activiteitendossier bewaard worden.

handboek behoud en beheer

e  inhoudelijke aspecten
Welk soort muziek of welke artiesten zijn passend in uw
kerkgebouw en waar vindt u die?
Belangrijk daarbij is de doelgroep: voor wie is de programmering bedoeld. Een voorstelling voor kinderen moet niet
alleen anders zijn dan voor een groep studenten of ouderen,
maar zal over het algemeen ook op een ander moment in
de week gepland moeten worden. Het is ook mogelijk om
juist door middel van een activiteit nieuwe doelgroepen
aan te trekken. Weest u er dan ook van bewust waar u deze
doelgroepen vindt, hoe u ze kunt bereiken met informatie
en wat ze eventueel over hebben voor een activiteit. Meer
over doelgroepenbeleid in hoofdstuk 4.

f  hoe vind je artiesten?
Als u zelf, in overleg met de artiest(en), bepaalt wat er
gespeeld wordt:
• op internet (veel artiesten hebben een eigen website)
• via een boekingskantoor
• musici bieden zichzelf aan.
Het kan ook dat uw locatie wordt uitgezocht door een
organisator van culturele programmering, die in dat geval
dus bepaalt wat er gespeeld wordt:
• impresario’s willen bijvoorbeeld een concert bij u organiseren op partagebasis of een impresario/organisator huurt
uw gebouw om een concert te geven.

g  samenwerken
Samenwerking met andere culturele instellingen in uw
directe omgeving kan veel opleveren. Zowel in de planfase
(wat gaan we doen) als in de financieringsfase (samenwerkingen hebben bij financierders, zoals fondsen en subsidienten, een streepje voor) en de realisatiefase (je staat er
niet alleen voor) kan het prettig zijn met andere organisaties
samen te werken. Denk bij educatieve programma’s aan de
lokale bibliotheek of de volksuniversiteit.
Maak van tevoren duidelijke afspraken over financiële en
administratieve verantwoordelijkheden.

hoofdstuk 3

3.3
commercile
programmering

Er kunnen ook activiteiten worden georganiseerd die geld
opleveren. Commerciële programmering is uw locatie voor
een marktconforme prijs verhuren aan derden, waarbij de
vaste en variabele lasten zijn gedekt en er ook sprake is van
toegevoegde waarde (winst).
Hoe u uw locatie onder de aandacht kunt brengen wordt
nader belicht in hoofdstuk 4.
Bij commerciële programmering kan een onderscheid
gemaakt worden in reactieve commerciële programmering
en proactieve commerciële programmering.

a  reactieve commercile
programmering
Reactieve commerciële programmering is eigenlijk ‘niets
doen’, afwachten wie zich meldt en dan in actie komen.
Als u de eventuele opbrengsten beschouwd als ‘mooi
meegenomen,’ is dit de ideale vorm van verhuren. Het is
raadzaam bij deze vorm niet al te veel te investeren, want
de terugverdienmogelijkheden zijn beperkt, zodat de kans
op verlies, negatief rendement op investering, groot is.
Wel is het zaak goed na te denken over de gebruiksver
goeding en wat hier wel of niet in is verdisconteerd om te
voorkomen dat ook een verhuring te weinig oplevert of
zelfs een verliespost wordt.
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De eerste vorm van proactieve commerciële programmering
is het actief werven van huurders. Dat kan op verschillende
manieren.
Door adverteren (ongericht passief werven), opbellen of
bedrijven bezoeken (gericht actief werven). De vraag is
welke vorm bij uw organisatie, bij u of uw mensen past en
welke vorm bij uw doelgroep of regio. U kunt dit zelf doen
of uitbesteden.
Dit laatste geldt ook voor de tweede vorm van proactief
commercieel programmeren: het organiseren van een
activiteit in uw locatie, bijvoorbeeld een ‘kerstmarkt’ of
‘antiekbeurs’, waar u betalende deelnemers (standhouders)
voor zoekt en vervolgens (betalende) bezoekers voor werft.
Deze vorm van proactieve commerciële programmering
vergt veel meer tijd en menskracht dan het verhuren van uw
gebouw aan een derde partij, maar daar staat tegenover dat
de verdiensten ook veel hoger kunnen uitvallen. Er is een
‘ondernemersrisico’, maar met een goede werkformule is
dit beheersbaar te houden. Een beurs of markt organiseren
slaagt niet altijd direct, maar betekent leren organiseren en
vooral oefenen (herhalen).
Om te bepalen wat u wilt organiseren in eigen beheer moet
u eerst kijken wat er zoal georganiseerd wordt in
Nederland, in uw provincie, in uw regio en tot slot in uw
eigen stad of dorp. Een handige ‘tussenvorm’ is het samenwerken met een lokale of regionale partij, die goed thuis is
in een bepaalde branche. U levert dan de locatie, de partner
de ingang tot de deelnemers. Samen werft u de bezoekers. Uit de opbrengst wordt dan een fee betaald aan de
samenwerkingspartij of de opbrengst wordt gedeeld via een
verdeelsleutel (partage).

c  prijsbeleid bij commercile
programmering
De vaste lasten, de variabele lasten en de toegevoegde
waarde (winstcomponent) bepalen de prijs. Daarnaast is er
ook een marktwaarde: wat de markt of de doelgroep bereid
is te betalen voor een product of dienst.

d  vaste lasten
b  proactieve commercile
programmering
Proactieve commerciële programmering kan onderscheiden
worden in:
• activiteiten ondernemen om uw kerk te verhuren aan
derden
• activiteiten organiseren waaraan derden betaald deelnemen voor een (al dan niet) betalend publiek

De berekening van de kostprijs van uw locatie per dag is een
basisgegeven.
Denk bij het bepalen van de kosten aan:
• zijn er kapitaalslasten (hypotheek, leningen) met een
directe relatie tot de locatie en wat zijn daarvan de kosten
• wat zijn de eventuele huurkosten voor het gebouw
• wat zijn de water- en energiekosten (gas, elektra) zonder
extra evenementen
• wat zijn de vaste personele kosten (zonder extra
evenementen)
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de trouwbeurs in
de grote kerk alkmaar
verandering onderhevig. Een ijzersterke formule heeft dit
evenement de mindere tijden doen overleven en de laatste
jaren mag de trouwbeurs zich weer in een opbloeiende
belangstelling verheugen.

Foto: Peter Heisterkamp

Foto: Peter Heisterkamp

De basis is: een goed plan, een goede begroting, goed nadenken waarmee de kosten terugverdiend kunnen worden
en het streven naar toegevoegde waarde ten behoeve van
de kerk. Maar ook zorgen voor een gevarieerd aanbod,
veel geïnteresseerd publiek, een mooie aankleding van het
gebouw, goede publiciteit, een leuke sfeer met (culturele)
verrassingen, zodat bezoekers er de tijd voor nemen en
een koffievoorziening ‘met iets erbij’. Het zijn al deze
ingrediënten, die er voor zorgen dat de trouwbeurs een
vertrouwde activiteit is geworden voor zowel deelnemer
als bezoeker.

Vrij snel nadat de Grote kerk in Alkmaar een multifunctionele bestemming kreeg (1996) vroeg de gemeente of
er burgerlijke huwelijken in het gebouw konden plaats
vinden. Uiteraard was dat geen probleem en in de loop van
de tijd zijn er speciale arrangementen ontwikkeld, die het
bruidspaar een onvergetelijke dag bezorgen.
Met de burgerlijke huwelijken ontstond ook het idee om
het promoten van de Grote Kerk als officiële trouwlocatie te combineren met een evenement speciaal voor de
aanstaande bruidsparen: een trouwbeurs. Met aanbieders
van alles wat bij een huwelijk komt kijken, van trouwjurk
tot huwelijksreis en van trouwvervoer tot bruidssuikers.
Modeshows zouden de beurs verlevendigen en kleine
hoogtepuntjes op de dag gaan vormen.
Aldus ontstond een jaarlijkse traditie, die alweer zijn 14e
jaar in gaat.
De jonge geschiedenis van dit evenement in de Grote Kerk
Alkmaar laat zien dat het niet altijd even voorspoedig verliep, want ook de belangstelling voor het huwelijk is aan

De modeshows blijven het toefje slagroom op de taart,
maar waar in de hoogtijdagen gespecialiseerde bedrijven
de organisatie hiervan, inclusief het leveren van modellen, op zich namen, is dat op dit moment niet meer aan
de orde. Te duur en te weinig invloed vonden de deelnemende bruidshuizen, en het gevolg is dat de modeshow
van nu een samenwerking van de locatie is geworden met
de bruidshuizen. Zij leveren zelf hun modellen, doen
de presentatie, werken samen met toeleveranciers van
bloemen, licht en geluid en daarmee wordt wederom een
fantastische show gerealiseerd, maar wel met veel minder
kosten. De locatie zorgt voor het fundament van catwalk
(podiumdelen), stoelen, kleedruimte en decor, waarbij
de bijzondere en historische ambiance van de kerk zelf
natuurlijk een belangrijke rol speelt.
Dit geeft aan dat ook in economisch mindere tijden mooie
producten te realiseren zijn door samenwerking en een
creatieve instelling van betrokken partijen. De ‘show must
go on’ is ook voor ondernemend Nederland het credo en
niet in de laatste plaats voor het meervoudig laten functioneren van de Grote Kerk Alkmaar.
Peter Heisterkamp
Grote Kerk Alkmaar
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• wat zijn de (normale) verzekeringskosten
• wat zijn de afschrijvingskosten van verbouwingen, kerk
inventaris en inventaris beheer/exploitatie
• wat zijn de administratie-, kantoor- en accountantskosten
• wat zijn de verkoop- en reclamekosten (zonder extra
evenementen)
U kunt zelf bepalen welke kosten er standaard betaald
moeten worden, zonder dat er sprake is van extra activitei
ten in de vorm van meervoudig gebruik. Als u zich realiseert
dat in optimale omstandigheden een gebouw voor wisselen
de activiteiten tot maximaal 75% kan worden verhuurd
– de resterende tijd heeft u nodig voor changementen,
schoonmaak en onderhoud –, dan kunt u de vaste lasten
over maximaal (365 x 75% =) 274 dagen verdelen. Als u
zichzelf als doelstelling heeft gesteld om al deze kosten terug
te verdienen tijdens de dagen dat uw locatie daadwerkelijk
wordt gebruikt dan stijgen de kosten per dag nog verder.
U moet de vaste lasten dan verdelen over dit aantal dagen.
Het is dus aan u om te bepalen welk deel van de vaste kosten
u wilt terugverdienen over hoeveel verhuurbare dagen per
kalenderjaar. U moet zich daarbij wel realiseren, dat als u
een lager percentage neemt dan de volledige vaste lasten het
overige deel op een andere wijze gefinancierd moet worden
(reserves, subsidies, etc.).

e  variabele lasten
Variabele lasten zijn de kosten die zonder de extra activiteit,
niet gemaakt zouden zijn. Ze zijn dus ten volle toe te reke
nen aan die extra activiteit(en). Dat betekent dat ze invloed
hebben op de prijsbepaling. Bij een verhuring kunt u deze
kosten buiten de huurovereenkomst houden. Ze maken
geen onderdeel uit van de huurprijs, maar komen als extra
op de factuur te staan. Dit moet u overigens wel vermelden
in uw huurovereenkomst.
Variabele lasten in dit verband kunnen zijn:
• de extra energiekosten voor een activiteit
• de huur van gebruiksgoederen, als u deze voorschiet ten
behoeve van uw huurder – de factuur wordt aan u
gestuurd en niet aan uw huurder, zodat u een risico loopt
– is het normaal dat u daarvoor een fee vraagt van 10 tot
15% van de huurkosten
• het inhuren van extra menskracht voor een activiteit
• het inhuren van een cateraar, die ook gebruik maakt van
de infrastructuur in uw gebouw. Het is normaal om een
fee tussen de 10 en 15% te vragen aan de cateraar voor dit
gebruik.
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f  prijsbeleid bij beurzen
en markten
Stelregel bij een in eigen beheer georganiseerde beurs of
markt is dat een bepaalde minimum bezetting van de
beschikbare vloeroppervlakte de kosten draagt van de vaste
daglasten en de te maken variabele lasten.
Voorbeeld: u kunt in uw locatie bij optimale bezetting
50 kramen van 3 meter lengte plaatsen, dan bepaalt u bij
hoeveel kramen (de minimum bezetting) de activiteit
doorgaat (bijvoorbeeld bij 30 kramen). U telt uw vaste
daglasten op bij de te maken variabele lasten en u weet
de (minimum)prijs per kraam/per dag. Verhuurt u meer
kramen dan 30 dan gaat u winst maken. Als u entree vraagt
aan de bezoekers trekt u de daarvoor te maken variabele
lasten (kosten kaartjes, eventueel personeel als u dit niet
met vrijwilligers doet) af van de opbrengst en u heeft extra
winst bij voldoende bezoekers. Het grote voordeel van het
buiten beschouwing laten van de entree-opbrengsten voor
de dekking van uw activiteit is, dat u geen risico op verlies
meer heeft als u het minimum aantal deelnemers al hebt
binnengehaald.
De variabele lasten in dit verband kunnen onder andere
zijn:
• huur kramen
• huur van overige goederen (stoelen, tafels, verlichting,
geluid, etc.)
• maken/drukken van promotiemateriaal, zoals flyers,
posters
• plaatsen van advertenties in lokale- of doelgroepspecifieke media
• maken/drukken van toegangskaartjes
• inhuren van extra menskracht.
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toerisme en
rondleidingen
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a  rondleidingen
Statische voorlichting (boekje, expositie, audiovisueel programma) vergt een goede voorbereiding, maar na realisatie
kan de bezoeker zich hier goed mee redden. Dat geldt niet
voor rondleidingen.
Een rondleiding wordt gedefinieerd als een informatieve
route door een bouwwerk of ruimte. Een gids geeft toelichting over de geschiedenis en over wat er zoal in de ruimte te
zien is.

Voordelen
• Er is direct contact tussen de bezoekers en de rondleider
• De rondleiding kan op maat worden gemaakt, toegesneden op de behoeften en belangstellingssfeer van de groep
• De rondleiding kan in meerdere talen worden aangeboden
Jaarlijks wordt ons land bezocht door een groot aantal
bezoekers uit Europa en de rest van de wereld. Ook het
aantal Nederlanders dat er op uit trekt in eigen land is groot,
mede door een belangrijke demografische ontwikkeling:
de vergrijzing. Goed opgeleide vijftigplussers vormen een
belangrijke doelgroep voor de huidige toeristische industrie.
Uit onderzoek is gebleken dat met name de erfgoedsector
over belangstelling van deze groep niet heeft te klagen. Dit
is gunstig voor kerkbeheerders/-eigenaren, die hun deuren
voor het publiek willen openstellen.
Om het bezoek aan een kerk aantrekkelijk te maken zijn er
diverse (educatieve) middelen. Een uitvergrote plattegrond
met daarop aangegeven waar de bezienswaardigheden zich
bevinden, een kleine expositie over de geschiedenis van het
gebouw, een audiovisueel programma, rondleidingen in diverse talen of een lezing over de bijzonderheden van gebouw
en/of interieur. Wat veel wordt toegepast zijn informatiebladen of boekjes in diverse talen, die de bezoekers gebruiken
als routeplanner door het gebouw.
Het is nog niet erg gebruikelijk om entreegeld te vragen
voor toeristisch bezoek aan kerkgebouwen. Toch is dit niet
vreemd, voor een museum betaal je ook entree. De hoogte
is afhankelijk van de grootte van het gebouw, de te bekijken
bezienswaardigheden en of het gecombineerd wordt met
een tentoonstelling, die niet specifiek op het gebouw of zijn
geschiedenis is gericht. In dit laatste geval spelen de variabele lasten bij de prijsbepaling weer een rol (zie 3.2 culturele
programmering).
Het vragen van een vergoeding voor het bijwonen van een
lezing of rondleiding is wel gebruikelijk. Het zijn allemaal
bronnen van inkomsten voor uw kerkgebouw. Combineert
u de openstelling voor toeristisch bezoek met een verkooppunt voor merchandising en een koffiehoekje, dan benut u
alle mogelijkheden.

Nadelen
• Rondleidingen vinden meestal op vaste momenten of op
afspraak plaats (inflexibel)
• Er is weinig ruimte voor individuele aandacht
Van een rondleider wordt verwacht dat hij/zij (vanzelfsprekend) inhoudelijke kennis bezit, maar nog belangrijker zijn
communicatieve vaardigheden. De rondleider moet contact
kunnen krijgen met de groep, aanvoelen of de boodschap
overkomt en open staan voor vragen en opmerkingen. Deze
interactie tussen rondleider en groep is van groot belang om
de aandacht vast te houden.
Rondleiden vraagt een gedegen voorbereiding en een goede
structuur helpt hierbij.
De rondleiding zelf kan ingedeeld worden in drie fasen:
• introductiefase
• informatiefase
• verwerking/afsluiting
Tot de introductiefase behoort de ontvangst van de groep
(waar is de garderobe, de toiletten, afspraak over betaling
voor- of achteraf ), het woord van welkom (jezelf voorstellen, indeling van de tijd, wijzen op mogelijkheid tot vragen
stellen) en onderwerp van de rondleiding (wat laat ik zien,
waar gaan we het over hebben).
Omdat een rondleider aan moet sluiten bij de verwach
tingen van de groep is het een voordeel als vooraf informatie
over de groep is verkregen. Bij ad hoc rondleidingen kan
dit natuurlijk niet, maar dan moet vooraf duidelijk worden
gemaakt wat de groep mag verwachten.
Tijdens de informatiefase staat de overdracht centraal.
Belangrijk is dat de rondleider werkt met een rode draad
in het verhaal. Dit werkt als een soort ruggengraat en
geeft de mogelijkheid kleine, verhaaltechnische uitstapjes,
bijvoorbeeld anekdotes of overleveringen, te vertellen, die
het geheel kunnen verlevendigen. De rode draad zorgt dan
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voor samenhang tussen de diverse onderdelen, doordat u
daar steeds weer naar terugkeert.
In de fase van verwerking en afsluiting vat de rondleider de
essentie van het verhaal kort samen en geeft gelegenheid tot
het stellen van vragen en bedankt tot slot de groep voor hun
belangstelling.
Als maximale tijd voor een groepsrondleiding wordt in de
regel een uur aangehouden.
Tegenwoordig wordt in musea, maar ook in enkele grote
kerken, gebruik gemaakt van de individuele rondleiding
door middel van een audiotour. Al dan niet tegen vergoeding wordt de bezoeker de gelegenheid gegeven gebruik
te maken van een CD-speler met hoofdtelefoon. Nieuw is
uitleg op uw mobiele telefoon, oproepbaar op het moment
dat een bijzonderheid wordt bekeken. Een CD-speler is dan
niet meer nodig.
Nadeel van deze individuele variant is dat er geen persoonlijk contact is. Een belangrijk voordeel is dat iedere bezoeker
zijn eigen route en tempo kan bepalen, waarmee deze vorm
van rondleiden uitermate flexibel is.
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laurenskerk rotterdam
Een monument vol verhalen

Reformatie. Foto: Laurenskerk Rotterdam

Heiligen. Foto: Laurenskerk Rotterdam

Als bijna vanzelfsprekend komen toeristen bij het bezoeken van een stad terecht bij het historische middelpunt
daarvan: de gro(o)te kerk. Zowel in- als exterieur leren de
bezoeker veel over de geschiedenis van het gebouw en de
plaats daarvan in de tijd en in de stad.
De Grote of Sint-Laurenskerk Rotterdam is ook zo’n monumentale hoofdkerk waar scholieren, dagjesmensen en
toeristen met grote regelmaat binnenlopen. De Laurens,
gebouwd tussen 1449 en 1525, neemt in Rotterdam een
zeer bijzondere plaats in. Het is het enige gebouw dat
resteert uit de verder onzichtbare middeleeuwse periode
van de stad. Met het bombardement tijdens de Tweede
Wereldoorlog op 14 mei 1940 werd het hart van Rotterdam weggevaagd. Bij het opruimen van de puinhopen
werd de Laurenskerk maar ternauwernood gespaard en
na de oorlog als enige gebouw in het centrum weer in
originele staat terug gebracht. Dat wil zeggen de muren
en het dak. Het interieur was voorgoed verloren gegaan,
op drie grafmonumenten van zeehelden, 75 grafzerken en
het zeventiende-eeuwse koperen koorhek na. De gerestaureerde Laurenskerk is na de officiële heropening in 1968
weer in gebruik genomen door de Hervormde Gemeente
en dagelijks opengesteld voor bezoekers. Deze openstelling is – toen de exploitatie van het gebouw overging in
handen van de stichting Laurenskerk – overgenomen. Er
werd echter door de stichting geconstateerd dat bezoekers
slechts kort in de kerk verbleven. De indrukwekkende
laatgotische architectuur, de drie Marcussen orgels,
waarvan twee in een historische kas, de praalgraven en het
koperen koorhek vertellen slechts een zeer klein deel van
de rijke historie van de Laurens. De muren waren licht en
leeg en de kerk vertelde haar eigen geschiedenis niet meer.
Een zeer ambitieus plan moest daar verandering in
brengen en de verhalen terugbrengen. Gekozen werd voor
een methode om aan de hand van circa twintig thema’s de
historie van de Laurenskerk en haar plaats en betekenis in
de stad op een hedendaagse wijze opnieuw te vertellen:
op multimediale wijze. Thema’s als Leven & Dood,
Heiligenbeelden versus Tekstborden uit de hervormde
periode, Oorlog & Vrede, oude en nieuwe Spirituele Feesten
in de stad, de Librije, de Zeven werken van Barmhartigheid e.a. komen aan bod. In de kapellen langs de wanden
van de kerk zijn de onderwerpen op indrukwekkende
wijze visueel vorm gegeven, waarbij de volledige hoogte
(11 meter) van de kapellen is benut. De als een bijbel
vormgegeven audiogids die de (betalende) bezoeker bij
de ingang meekrijgt, verschaft aanvullende informatie
door middel van teksten en afbeeldingen. Met behulp van
een bij de audiogids behorende hoofdtelefoon, die wordt
aangesloten op de gids, kunnen 84 geluids- en muziek-
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fragmenten worden beluisterd. Per onderwerp komen
verschillende deskundigen aan het woord. De audiogids
maakt dus integraal onderdeel uit van de permanente
tentoonstelling.
Omdat alleen de wanden in de kapellen van de kerk zijn
gebruikt, is de totale installatie toch terughoudend te noemen. De architectuur van de kerk wordt er zeker niet door
verstoord, maar eerder geaccentueerd. Ook het ontbreken
van tekstborden, vitrines en museumstukken draagt daaraan bij.

Deze wijze van ontsluiten van de historie van een monument, in dit geval een kerkgebouw, is zonder meer uniek
te noemen. Door het nagenoeg volledig ontbreken van een
historische collectie en de lege wanden van de kerk is de
gekozen methode – het vertellen van verhalen op multimediale wijze – bijzonder geschikt.
In de Laurenskerk spreken de muren na zeventig jaar
opnieuw en kunnen de belangrijkste thema’s uit haar geschiedenis op een bijzondere en hedendaagse wijze beleefd
worden.
Frank Migchielsen
directeur Stichting Laurenskerk Rotterdam

Barmhartigheid. Foto: Laurenskerk Rotterdam
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pelgrimeren langs kerken
en kapellen

Foto: L. Wevers

Foto: L. Wevers

ontstaan vanuit het idee van pastoor Jan Romkes van der
Wal uit Bolsward om een koppeling tot stand te brengen
van Friesland naar Santiago de Compostella. Het Genootschap van Sint Jacob in Friesland werkt samen met andere
organisaties aan de verbinding van het Jabikspaad met
het Europese stelsel van Pelgrimswegen. De Raad van
Europa en de Europese Unie stimuleren de ontwikkeling
van de Jacobswegen als culturele routes die van belang zijn
voor het behoud van de Europese cultuurhistorie, voor de
verbinding tussen verschillende landen, voor het toerisme
en de plattelandsontwikkeling. De Stichting Alde Fryske
Tsjerken ontving in 2010 ruim 140.000 euro Europese
subsidie om in het voorportaal van de Groate Kerk in St.
Jacobiparochie, een voormalig hervormde Waterstaatskerk
uit 1843, een informatiecentrum over het Jabikspaad in
te richten. De kerk functioneert al sinds 1981 met succes
als Kultureel Sintrum ‘De Groate Kerk’, met ruimte voor
250 bezoekers. Achter de kerk werd in 2003 ’t Jabikshuus
gebouwd, waar allerlei kleinere activiteiten kunnen plaatsvinden. Men hoopt dat door het nieuwe informatiecentrum in het voorportaal voortaan meer Santiago-gangers
hun tocht hier zullen starten of na afloop het centrum
zullen bezoeken. Het Nederlands Genootschap van
St.-Jacob treedt op als huurder van het voorportaal.
In combinatie met de huur door de Stichting Kultureel
Sintrum ‘De Groate Kerk’ kan het kerkgebouw geheel in
haar eigen onderhoud voorzien.

Kapel van Genooi in Venlo
‘Sommige wandelingen zijn niet zo maar wandelingen,
maar pelgrimages: een lange weg naar een bijzonder doel.
Vanaf de oudste tijden zijn ‘tweevoeters’ op pad gegaan naar
een bijzonder doel. Dat doen ze nog steeds en – gelukkig –
vaak te voet, want wandelen hoort bij pelgrimeren.’ *
Met deze tekst opent het hoofdstuk Pelgrimspaden op de
wandelwebsite Tweevoeter. Diverse nieuwe law’s (Lange
Afstand Wandelingen) in Nederland vormen een aanlooproute naar de internationale bedevaartroute naar Santiago
de Compostella in Spanje, waar zich volgens de overlevering het graf van de apostel Jacobus bevindt. De wandelroutes koppelen zowel landschap en natuur als oude en
nieuwe bezinningsplaatsen. Er zijn ook in ons land nog
veel oude bedevaartplaatsen te vinden; het project Bedevaartplaatsen in Nederland van het Meertens Instituut
resulteerde in een databank met 662 bedevaartplaatsen,
met de bijbehorende informatie. De grote belangstelling
van het publiek leidt tot allerlei nieuwe routes langs religieus erfgoed, ook voor reizigers per fiets en auto.
Het ‘Jabikspaad’ van St. Jacobiparochie naar Hasselt is

De website www.bezininlimburg.nl brengt mogelijkheden
op het gebied van ontspanning en bezinning voor bezoekers in beeld met een overzicht van aanwezige locaties.
Eén van de locaties op de website is de Kapel van Genooi
in Venlo, officieel geheten de Kapel van Onze Lieve Vrouw
van Genooi. De verering van het oude uit perenhout
gesneden ‘genadebeeld’ van Maria door de inwoners van
Venlo gaat terug tot de 17e eeuw; de kapel werd in 1631
gesticht door de zusters Annunciaten. Vanwege de grote
toeloop werd de kapel daarna verschillende keren verbouwd en vergroot. In 1916 werd hij door Pierre Cuypers
voorzien van drie absissen en een langwerpig voorportaal,
haaks op de oude kapel. De kapel is dagelijks geopend en
er worden iedere dag honderden kaarsen opgestoken; om
te voorkomen dat de kapel hier teveel onder lijdt is hiervoor een speciale afzuiginstallatie aangebracht en worden
milieuvriendelijke kaarsen gebruikt. De verkoop van
kaarsen ondersteunt in belangrijke mate het onderhoud
van de kapel.
In opdracht van het bestuur van de St. Martinusparochie, waar de Kapel van Genooi sinds 1829 onderdeel van
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uitmaakt, is in 2007 een naastgelegen schuur gerestaureerd en verbouwd tot koffieschenkerij De Genuujerie
om gastvrijheid te kunnen bieden aan de vele bezoekers.
De Genuujerie wordt geëxploiteerd door Dichterbij, een
organisatie die tot doel heeft om mensen met een verstandelijke beperking volwaardig aan de samenleving deel te
laten nemen. Het beheer en de openstelling van de kapel
worden verzorgd door vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Kapel van O.L.V. van Genooi. De Kapel van
Genooi is maar één van de vele kerken en kapellen langs
de route van het Pieterpad, een law die loopt van Pieter
buren in Noord-Groningen naar de St. Pietersberg in
Zuid-Limburg. De route werd tussen 1975 en 1981 bedacht
door de dames Toos Goorhuis en Bertje Jens.
Een ander voorbeeld van een kapel langs het Limburgse
deel van het Pieterpad is de Mariakapel in Holthees
(www.mariakapel.nl), die beheerd wordt door een stichting voor allerlei culturele activiteiten, maar ook dagelijks
geopend is als devotiekapel.
Voor kerkeigenaren, vooral in een landelijke omgeving,
kan het een goede oplossing zijn om actief aan te sluiten
bij dergelijke bezinningsroutes; het kan leiden tot een
nieuwe stroom bezoekers. De dagelijkse openstelling van
kerken en kapellen, al of niet met een toepasselijke programmering, vormt een antwoord op de publieke behoefte
aan informatie, verstilling en bezinning.
Door Jelsma,
publicist & adviseur religieus erfgoed

Meer informatie
Databank Bedevaart en bedevaartsplaatsen van het Meertens Instituut:
www.meertens.knaw.nl/bedevaart
Stichting Pelgrimswegen & voetpaden (Zuid-Limburg): www.spvlimburg.nl
Wandelplatform law (Lange Afstands Wandelingen): www.wandelnet.nl
Pieterpad: www.pieterpad.nl
Nederlands Genootschap van Sint Jacob: www.santiago.nl
Jabikspaad (St. Jacobiparochie – Hasselt): www.jabikspaad.nl
Het Jacobspad (Uithuizen – Hasselt): www.jacobspad.nl
Kultureel Sintrum ‘De Groate Kerk’ in St. Jacobiparochie: www.groatekerk.nl
Stichting Alde Fryske Tsjerken: www.aldefrysketsjerken.nl
Mariakapellen: www.mariakapellen.nl
Website St. Martinusparochie in Venlo: www.sintmartinusvenlo.nl
De Genuujerie, koffieschenkerij bij de Kapel van Genooi: www.genuujerie.nl
*www.tweevoeter.nl; citaat van Klaas van der Poel uit ‘Verhaal van een voettocht via
Rome naar Jeruzalem’ uit 2007

3| 20

vbmk

3.5
merchandising

Merchandising is het commercieel exploiteren van de populariteit van een merk, persoon of organisatie. Meestal wordt
het logo of een afbeelding weergegeven op gadgets, zoals
sleutelhangers, bekers, maar ook op paraplu’s of t-shirts is
dit mogelijk.
Merchandising kan goed zijn als klantenbinder en/of aandenken aan uw locatie. Maar voor welke doelgroep maakt
of koopt u merchandising, wat voor soorten producten
moeten dit zijn, wat is uw investering en op welke termijn
verdient u dit terug?
U kunt kijken naar een (toeristisch) product dat algemeen
in de handel is of een dat u zelf moet produceren. Nadeel
van het eerste is, dat dit product op meerdere verkooppunten verkrijgbaar is en dat het niet specifiek ‘gebouwgerelateerd’ is. Voordeel is dat er alleen de inkoopkosten zijn
voor de producten die u op voorraad wilt nemen. Bij zelf
produceren moet u meestal een minimum aantal producten
afnemen, ook om de prijs realistisch te houden. Voordeel is
dat het product uniek is en gebouw-gerelateerd kan zijn.

a  gebouw-gerelateerde
producten
Algemene, toeristische producten zullen in een kerk minder
in trek zijn dan gebouw-gerelateerde, waarmee de koper een
aandenken koopt.
Voorbeelden van gebouw-gerelateerde producten zijn
CD’s, ansichtkaarten van uw kerkgebouw, boeken over
het gebouw en/of het orgel, puzzels, kaarsen en bekers met
afbeeldingen van exterieur of interieur of logo.
Op internet zijn firma’s te vinden die dergelijke artikelen
leveren. Ook kunt u bij collega-kerkbeheerders informeren
met wie zij samenwerken of bij wie ze inkopen.

handboek behoud en beheer

hoofdstuk 3

3.6
kleine catering

Bij catering wordt een onderscheid gemaakt tussen grote
catering en kleine catering. Grote catering is het verstrekken van maaltijden, kleine catering is het verstrekken van
dranken en eventueel kleine hapjes. Bij multifunctioneel
gebruik van een kerkgebouw gaat het bij kleine catering om
een ‘coffeecorner’. Bij openbare toegankelijkheid (toeristisch bezoek) is een kleine voorziening waar koffie, thee, fris
en een gevulde koek o.i.d. te verkrijgen is een service aan het
bezoekend publiek. Uw cateringvoorziening moet ook geschikt zijn als pauzevoorziening tijdens concerten of andere
evenementen. De cateringfaciliteit moet dan geëquipeerd
zijn voor het maximum toe te laten aantal bezoekers.

a  technische- en bouwkundige
aspecten
Bij een koffievoorziening moet u ook denken aan de
plaats en de omvang van het uitgiftepunt in de kerkruimte
(of daarbuiten), een (spoel)keuken, voldoende toiletten
gerelateerd aan het mogelijk aantal bezoekers, maar ook
aan stroompunten (met voldoende vermogen), eventueel krachtstroom aansluiting(en), water aan- en afvoer,
opslagruimte voor materialen en voorraden, koelcel en/of
koelkasten en een afwasmachine. Daarnaast moet u kunnen
beschikken over (terras)tafels en stoelen, eventueel statafels,
koffiezetmachines of -automaten, waterkokers, wellicht
zelfs een tapmeubel.
Het is verstandig om een vast installatiepunt te kiezen in de
kerkruimte, het liefst in de buurt van een buitendeur, zodat
voorraden gemakkelijk kunnen worden ontvangen en lege
flessen en kratten kunnen worden afgevoerd. Voor keukens
die gebruikt worden door externe cateraars gelden speciale
voorschriften, zoals de aanwezigheid van een vetput en
voldoende (kracht)stroomaansluitingen.
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b  wettelijke aspecten
Als u horeca toestaat in uw kerkruimte moet u zich aan
wet- en regelgeving houden. Een drank- en horecavergunning kunt u aanvragen bij de gemeente, maar ook worden
er eisen aan het verantwoordelijk personeel gesteld. Zo
moeten leidinggevenden minimaal 21 jaar zijn en beschikken over een svh Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring
Vakbekwaamheid, zie ook hoofdstuk 1.5 i en j.
Het pand of het deel waar de horecavoorziening staat moet
aan een aantal inrichtingseisen voldoen. Mogelijk vraagt uw
gemeente om een ingevuld bibob-formulier.
Bij catering zal de externe cateraar deze diploma’s moeten
kunnen tonen.
Als de leidinggevende of de rechtsvorm van de vergunninghouder verandert moet u een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen. Ingrijpende bouwtechnische aanpassingen, waardoor de oorspronkelijke situatie verandert,
moeten binnen een maand gemeld worden bij de gemeente.
Meer informatie:
www.kvk.nl.www.overheid.nl of
www.antwoordvoorbedrijven.nl.

