
Conceptverslag Algemene Ledenvergadering VBMK 2019

Donderdag 25 april 2019

Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken


Aanwezig 
Bestuur VBMK: Michiel Zonnevylle (voorzitter), Brigitte Linskens (secretaris), Peter Breukink 
(penningmeester), Gerard van Hasselt (algemeen lid), Peter Stutvoet (algemeen lid),

Overig: Binnert Heldring (Stichting Sint Maartenskerk Zaltbommel), Frank Migchielsen (St. Laurenskerk 
Rotterdam), Ruud Schürmann (Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland), Willem Barneveld (OVT 
Architecten)

Verslag: Anneloes van Kuijk (bureau VBMK)


Afwezig met bericht 
Bestuur VBMK: Marlo Reeders, Anique de Kruijf, Marc de Beyer 

Overig: Alde Fryske Tsjerken, Grote Kerk Naarden, Lebuinuskerk Deventer, Pim van Dijk Designs, PKN 
Weesp, Protestantse gemeente Workum, Stichting Monumentenbezit, Stichting Oosterkerk Hoorn


1. OPENING 
Voorzitter Michiel Zonnevylle opent de vergadering om 15.30 uur, met dank aan de gastvrijheid van de 
Stichting Oude Groninger Kerken. Aanleiding om de ALV hier te houden, is het 50-jarig jubileum van de 
SOGK in 2019. Ook dank aan Jur Bekooy, bouwkundige bij de SOGK, voor zijn interessante lezing over de 
veranderde visie op kerkrestauraties door de tijd heen en voor zijn rondleiding door de synagoge.


In een korte terugblik op 2018 belicht de voorzitter twee punten: 

• Op 10 november 2018 ondertekende minister van OCW Ingrid van Engelshoven en de 

samenwerkingspartners de Nationale Kerkenaanpak in de Stevenskerk in Nijmegen. Brigitte Linskens zit 
in de werkgroep Toekomst Religieus Erfgoed. Michiel Zonnevylle zal zitting nemen in de Stuurgroep.


• De samenwerking met de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) heeft dankzij een brede lobby 
geresulteerd in geld voor de instandhouding van religieus erfgoed. 


2. VERSLAG ALV 2018 
Het conceptverslag van de ALV 2018, gehouden op 19 april 2018 in het Stedelijk Museum Gouda, wordt 
ongewijzigd vastgesteld.


3. MEDEDELINGEN 
3.1 Nieuwe medewerker: Anneloes van Kuijk neemt de werkzaamheden over van Theo van Oeffelt (o.a. 
website en nieuwsbrief).


3.2 Projecten  Agenda Toekomst Religieus Erfgoed 
• Project professionalisering van vrijwilligers, o.l.v Heemschut, is goedgekeurd en gaat in 2019 van start

• Project Het Grootste Museum van Nederland, een initiatief van Museum Catharijneconvent, wordt 

verlengd

• Project over Duurzaamheid wordt opgestart in 2019

• Project Kennisoverdracht: in 2019 wordt een onderzoek gestart naar de invulling hiervnan

• Kerkenvisies: dit project is in 2018 van start gegaan. Inmiddels hebben 30 gemeenten een aanvraag 

ingediend. Er lopen 6 pilots.


Uit het plenaire gesprek naar aanleiding van de kerkenvisies: 

• Zorg ervoor dat een partij leidend en verantwoordelijk is voor de Kerkenvisie, anders blijft het een 

papieren document.

• Gemeenten zijn soms terughoudend bij het opstellen van een visie. Ze zijn huiverig zijn dat allerlei partijen 

om geld gaan vragen.  

• Laat het niet alleen ambtelijk oppakken, zorg voor politiek draagvlak, breng het onder bij een wethouder

• Kerkgebouwen kunnen onder verschillende wethouders vallen

• Betrek de raad bij het opstellen

• Gemeentelijke grenzen kunnen verschillen van kerkelijke grenzen

• Het proces is in grote en kleine steden/dorpen heel verschillend 




3.3. Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) 
• De uitgangspunten voor de subsidieregeling voor restauraties van rijksmonumenten zijn bekend. Er is een 

ondergrens ingesteld van 2,5 miljoen euro. Daarmee komen kleine projecten niet meer in aanmerking voor 
subsidie. De fiscale regeling voor particulieren is vervallen.


- De FIM neemt ook deel aan de Erfgoed Deal: afspraken over behoud en gebruik van erfgoed in een 
duurzame leefomgeving. Een samenwerkingsverband van diverse ministeries en landelijke instellingen 
stelde hiervoor in februari 2018 gezamenlijk 40 miljoen euro ter beschikking.


3.4 Klinkend Erfgoed 
De Stichting Klinkend Erfgoed draait moeizaam, het blijft moeilijk de financiering rond te krijgen. Het 
themajaar 2020 gaat niet door. Wel zal elk jaar een festival worden georganiseerd.


4. INGEKOMEN STUKKEN 
Er zijn geen ingekomen stukken


5. JAARVERSLAG 2018 
5.1 Jaarverslag 2018 van de secretaris 
Het  jaarverslag 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.


5.2 Financieel jaarverslag 2018 
Het financiële jaarverslag 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.


5.3 Kascommissie 2018 
De kascommissie bestaande uit Binnert Heldring en Frank Migchielsen zijn akkoord. Jaarverslag  wordt 
vastgesteld. De kascommissie 2018 wordt bedankt voor de inzet.


5.4 Décharge penningmeester en bestuur 2018 
Décharge van de penningmeester en het bestuur.


5.5. Begroting 2019 
De begroting voor 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.


6. BENOEMING KASCOMMISSIE 2019 
Binnert Heldring is bereid opnieuw lid te worden van de kascommissie. Er wordt een tweede lid gezocht.


7. (HER)BENOEMING BESTUUR 
• Michiel Zonnevylle treedt periodiek af als voorzitter en wordt herbenoemd

• Gerard van Hasselt treedt periodiek af als bestuurslid en wordt herbenoemd

• Marc de Beyer treedt tussentijds af als bestuurslid 

• Peter Stutvoet treedt tussentijds af als bestuurslid. Hij was bestuurslid sinds 2012. Michiel Zonnevylle 

spreekt namens het bestuur zijn hartelijke dank uit voor zijn enthousiaste en kritische inbreng.

• Frank Migchielsen treedt toe als bestuurslid. Hij is sinds 20 jaar directeur van de Stichting Sint-

Laurenskerk Rotterdam.


Het afscheid van Marc de Beyer en Peter Stutvoet zal op een ander moment plaatsvinden.


Overige en aanblijvende bestuursleden zijn: Brigitte Linskens (secretaris), Peter Breukink (penningmeester), 
Anique de Kruiff (algemeen lid) en Gerard van Hasselt (algemeen lid).


8. REGIOBIJEENKOMSTEN 2019 
De volgende Regiobijeenkomst wordt gehouden op 27 juni in de Nicolaikerk te Utrecht, onder de titel 
’Kerkbestuurder gezocht (m/v)’. Brigitte Linskens en Gerard van Hasselt bereiden de bijeenkomst voor, in 
samenwerking met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB). 


9. RONDVRAAG 
Geen bijzonderheden.


10 SLUITING 
De voorzitter sluit met dank aan de aanwezigen de vergadering om 16.25 uur en nodigt allen uit voor de 
afsluitende borrel.


