JAARVERSLAG 2020
VERENIGING VAN BEHEERDERS VAN
MONUMENTALE KERKGEBOUWEN IN
NEDERLAND

Verenigingsjaar VBMK 2020
De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) is een
landelijke niet gebonden organisatie. De VBMK zet zich vanaf haar oprichting in 1981 in voor behoud
en goed beheer van (monumentale ) kerkgebouwen en streeft daarbij naar een combinatie en naar een
balans van religieus en cultureel, sacraal en profaan gebruik. Zij wil met haar activiteiten en producten
aansluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en werkt hierbij nauw samen met andere
organisaties op het gebied van religieus erfgoed zowel (inter)nationaal, regionaal als lokaal.
Ook vindt zij het belangrijk de belangstelling voor en de kennis over deze gebouwen te bevorderen.
Door het covid-19 virus kon de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging niet op de
gebruikelijke manier plaatsvinden. Deze bijzondere tijden vragen immers om bijzondere maatregelen
en besluiten. Daarom is in 2020 besloten de ALV digitaal te houden en te beperken tot de strikt
noodzakelijke agendapunten. Op 24 april ontvingen alle leden en begunstigers per mail de agenda en
bijbehorende stukken met het verzoek per mail te reageren. Zoals gesteld in de uitnodiging zouden de
voorstellen als aangenomen beschouwd worden, tenzij er meerdere afwijzingen zouden binnen komen.
De reacties per e-mail waren louter positief. De agendapunten zijn aldus aangenomen. Hiermee is
décharge verleend aan de penningmeester en het gehele bestuur.
Door de coronamaatregelen konden er geen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden, maar online via
bijvoorbeeld Zoom is veel mogelijk. Bij de VBMK bijeenkomsten staan kennisoverdracht en onderling
netwerken centraal: kerken helpen kerken. Om aan deze doelstelling invulling te geven organiseerde
de VBMK samen met de Erfgoedacademie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) drie
goedbezochte webinars. De eerste digitale bijeenkomst, met als thema Behoud je kerkgebouw, vond
plaats op 4 juni 2020. De tweede op 9 oktober 2020. Centraal stonden de problemen en de kansen
voor kerkgebouwen in coronatijden. Frank Migchielsen, penningmeester van de VBMK en directeur
van de Laurenskerk Rotterdam, verzorgde een presentatie. Hij liet zien hoe hij als directeur van de
Laurenskerk omgaat met de coronabeperkingen en de kansen. Op 5 november 2020 vond de derde
Zoomsessie plaats. Deze was gewijd aan Kerkenvisies.
Ook de cursus Behoud je Kerkgebouw werd digitaal gehouden. Circa 45 kerkbeheerders en andere
belangstellenden namen deel aan deze cursus. De cursus bestond uit een introductiemiddag en twee
zogenaamde terugkomsessies, waarbij de deelnemers aan de hand van opdrachten aan het werk
gingen.
Deze cursus geeft gestalte aan het punt ‘Trainingen/opleidingen’ van de Agenda Toekomst Religieus
Erfgoed en maakt deel uit van het nationaal scholingsprogramma ‘Erfgoedacademie’.
In 2020 ontving de VBMK samen met de Erfgoedacademie in het kader van de Nationale
Kerkenaanpak opnieuw een projectsubsidie van de RCE voor het continueren en het verder uitbouwen
van de cursus Behoud je Kerkgebouw, het organiseren van de bovengenoemde drie webinars, het
ontwikkelen van twee zogenaamde e-learning modules voor het Platform ‘Leer je erfgoed’, een
onderdeel van de Erfgoedacademie. en het verder actualiseren en digitaliseren van drie modules van
het Handboek VBMK ‘Behoud en Beheer. De drie modules zijn gewijd aan Exploitatie, Vrijwilligers en
Comunicatie. De tweede e-learning modules zijn bedoeld voor vrijwilligers actief in de
monumentenwereld. De eerste module Religieus Erfgoed vormt een introductie op het begrip religieus
erfgoed, de tweede gaat in op veiligheidszorg.
Doel van de cursus en de andere bovengenoemde activiteiten is betrokkenen bij het beheer en gebruik
van monumentale kerken zo toe te rusten, dat zij op de meeste gebieden van monumentaal kerkbeheer
beschikken over de noodzakelijke vaardigheden en kennis. Naast theorie wordt veel aandacht
geschonken aan praktijk, waarbij de deelnemers zelf aan het werk gaan met een opdracht.

In dit verslagjaar ontvingen de leden, de begunstigers en andere belangstellenden in december het
derde nummer van het blad Novus. Dit fraai vormgegeven blad bevat langere inhoudelijke artikelen op
het gebied van religieus erfgoed en verschijnt minimaal eenmaal per jaar. In deze Novus met als thema
‘Kerkgebouwen: Collectiviteit Architectuur Actoren‘ werd in een aantal artikelen aandacht gevraagd
voor het kerkgebouw als ‘eigendom ’van de samenleving met een collectieve betekenis, voor het
kerkgebouw als architectonisch artefact en als actor: het kerkgebouw handelt, het heeft ons iets te
vertellen en doet iets met ons. Het onderwerp sloot aan bij het project Kerkenvisies van de Nationale
Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. De RCE wil met deze agenda kerkbeheerders, -eigenaren en
andere betrokkenen en belangstellenden inspireren en activeren mee te denken over het behoud en het
gebruik van kerkgebouwen. Immers, de problemen van dreigende sluiting blijven actueel.
Daarnaast publiceert de vereniging regelmatig digitale Nieuwsbrieven met korte actuele
nieuwsberichten. Ook de website is in 2020 verder ontwikkeld en bevat nu ook een uitgebreide
‘kennisbank’ met daarin onder meer veel informatie rond de coronamaatregelen relevant voor
kerkbeheerders, de modules van het Handboek als download en verwijzingen naar relevante sites.
De administratie is ook in dit boekjaar uitgevoerd door de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).
In 2020 werkte de VBMK actief mee aan de programma’s van de Nationale Kerkenaanpak.
De secretaris van de vereniging nam deel aan de bijeenkomsten van de werkgroep Toekomst Religieus
Erfgoed’. De voorzitter is lid van de stuurgroep Toekomst Religieus Erfgoed. De penningmeester
bezoekt mede namens de VBMK de vergaderingen van de Federatie Instandhouding Monumenten
(FIM).
Op verzoek van de RCE heeft de VBMK onder haar leden een enquête naar de financiële gevolgen van
de kerkensluiting conform de coronamaatregelen uitgezet. De gevolgen blijken zeer ingrijpend. De
VBMK resultaten zijn verwerkt in de grote FIM enquête gehouden onder alle categorieën
monumenten.
Ook nam de penningmeester namens de VBMK deel aan de evaluatie van de Subsidie Instandhouding
Monumenten (SIM). Deze evaluatie is uitgevoerd in opdracht van de FIM.
Bestuursleden participeerden in 2020 in diverse webinars onder andere georganiseerd door de RCE,
de Kerkvernieuwers en de Nationale Monumenten Organisatie (NMO). Ook verzorgden secretaris en
penningmeester presentaties in het kader van de webinars van het project Toekomst Religieus
Erfgoed.
Leden van het bestuur werkten mee als specialisten aan de e-learning modules, een productie van de
Erfgoedacademie, het Platform RE Zuid-Holland, de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)
en andere (inter)nationale, regionale en lokale initiatieven en bijeenkomsten. Alle bijeenkomsten
vonden digitaal plaats. Ook de bestuursvergaderingen werden in dit boekjaar digitaal gehouden.
Daarnaast vroegen de gebruikelijke zaken de aandacht van het bestuur, zoals het up-to-date houden
van de website met name de kennisbank, het uitbrengen van de digitale Nieuwsbrief, het blad Novus
en het verzorgen van een online helpdesk. Het bestuur wordt daarbij actief ondersteund door Anneloes
van Kuijk.
In 2020 mocht de vereniging nieuwe leden en begunstigers verwelkomen. Helaas beëindigden ook
leden en begunstigers hun lidmaatschap. Faillissementen, teruglopende inkomsten en fusies werden
als reden opgegeven.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2020
mr. Michiel Zonnevylle, voorzitter
Frank Migchielsen, penningmeester
mevrouw drs. Brigitte Linskens, secretaris
mr. Gerard van Hasselt, lid regiovorming
mevrouw dr. Anique de Kruijf, lid
mevrouw Marlo Reeders, lid
www.vbmk.nl
E info@vbmk.nl
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats
tegen verkrijgingprijs.
Alle bedragen zijn in euro’s nauwkeurig.
Stelselwijziging
Er hebben zich in het boekjaar geen stelselwijzigingen voorgedaan.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.
Waarderingsgrondslagen balans
Voor zover niet nader toegelicht, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale bedragen.
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op korte termijn
De vorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde, verminderd met de
vermoedelijk oninbare bedragen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 1 jaar.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
RESERVES/VOORZIENINGEN
Voorziening Risco inventarisatie
Het verschil tussen de uitgaven en de ontvangsten voor de Risico inventarisatie
is als voorziening opgenomen, omdat dit gewaarmerkte gelden betreft.
VLOTTENDE PASSIVA
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar en worden
voor zover niet anders vermeld gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Baten
Baten worden verantwoord in het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Voor giften betekent dit dat ze in aanmerking worden genomen in het jaar waarin ze worden ontvangen,
dan wel als aard en omvang duidelijk zijn.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking
hebben.
Belastingen
De stichting is over het boekjaar niet belastingplichtig in het kader van de vennootschapsbelasting.
Resultaat
Het resultaat wordt met het eigen vermogen verrekend.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 EN 31 DECEMBER 2019

31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen
- ING betaalrekening
- ING zakelijke spaarrekening

250

62.459
92.715

1.650

5.797
62.715
155.174

68.512

155.424

70.162

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Saldo 1 januari
Exploitatieresultaat

Project Behoud je kerkgebouw
Vreemd vermogen
Kortlopende schulden

65.978
5.912

57.788
8.190
71.890

65.978

77.569

1.271

5.965

2.913

155.424

70.162
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 en 2019, BEGROTING 2020

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

BATEN
Contributies
Bijdragen begunstigers
Rente
Bijdragen publicatie
Project Behoud je Kerkgebouw

15.875
3.150
0
69
82.776

15.000
0
50
7.500
0

15.750
5.850
13
1.000
54.530

101.870

22.550

77.143

1.739
863
2.810
5.597
2.096
0
77
6.479

4.200
2.500
2.500
2.500
1.500
7.500
1.750
0

2.424
996
2.121
4.779
3.096
0
1.007
53.259

19.660

22.450

67.681

Saldo

82.210

100

9.461

Projectmutaties

76.298

0

1.271

5.912

100

8.190

LASTEN
Bestuur- en vergaderkosten
Secretariaatskosten
Bureaukosten
Nieuwsbrieven
Ontwikkeling/onderhoud website/internet
Publicatie
Regiovorming
Project Behoud je Kerkgebouw

Mutatie Algemene reserve
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Vorderingen op korte termijn
- Bijdragen contributies

250
250

Kortlopende schulden
- Bureaukosten
- Secretariaatskosten
- Administratie en ICT-dienstverlening
- Porti
- Overige kosten

34
594
1.331
610
3.396
5.965

Projecten
- Behoud je Kerkgebouw 2019
- Behoud je Kerkgebouw 2020

1.271
76.298
77.569

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Bureaukosten
Administratiekosten
Abonnementen
Porti
Overige bureaukosten, kantoormaterialen

1.130
300
880
500
2.810
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