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Contactgegevens van de
gemeenteadviseurs kerkbeheer
Groningen en Drenthe en classis Dokkum

Theo Trox
t.trox@pkn.nl

06-15139971

Gelderland en classes Deventer, Enschede en Almelo

De afgelopen maand zijn veel kerkrentmeesters druk geweest met de actie
Kerkbalans. Wij hopen van harte dat de uitkomst van de actie reden is voor
dankbaarheid. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om het geld, maar een
goede opbrengst is wel van belang voor de voortgang van de verkondiging van
het evangelie in de gemeente. Dat is toch ten diepste het doel waarvoor we
ons inzetten.
Als RCBB’s en gemeenteadviseurs horen wij graag uw bevindingen rondom de
actie kerkbalans. Schroomt u niet die met ons te delen.
In deze nieuwsbrief willen wij graag twee onderwerpen onder uw aandacht
brengen. Het eerste betreft gemeenten die een begraafplaats in eigendom
hebben. Het tweede onderwerp betreft een training voor kerkrentmeesters
die belast zijn met leiding geven aan betaalde krachten.
Twee specifieke onderwerpen waar niet alle gemeenten mee te maken
hebben. Is het voor u wel van belang dan hopen wij dat u met de informatie
uw voordeel kunt doen.
Zoals bekend kunt u voor meer informatie altijd contact opnemen met de
gemeenteadviseur kerkbeheer voor uw regio.
Verder vindt u in deze nieuwsbrief nog een laatste oproep in verband met de
eisen voor het behouden van de ANBI-status. Het is van groot belang dat dit
goed geregeld is. Graag uw aandacht hiervoor.
Met vriendelijke groet,
Regionale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken
Gemeenteadviseurs kerkbeheer
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Wim de Vos
w.de.vos@pkn.nl

06-21879110

Friesland, Overijssel en Flevoland m.u.v. de classes
Dokkum, Deventer, Enschede en Almelo

Gerrit van den Bosch
g.vanden.bosch@pkn.nl

06-21459306

Noord-Holland en Utrecht

Willem Vliek
w.vliek@pkn.nl

06-11354211

Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en de Waalse
Classis “Réunion Wallone”

Foort Groenleer
f.groenleer@pkn.nl

06-50733923

Zuid-Holland

Gerrit Oosterwijk
g.oosterwijk@pkn.nl

06-11921916

Voor een goede verzending van deze
nieuwsbrieven zijn de juiste
e-mailadressen belangrijk. Wilt u
wijzigingen daarom tijdig doorgeven,
zodat wij ons bestand up to date kunnen
houden?
Voor inhoudelijke vragen over de artikelen
in deze nieuwsbrief kunt u contact
opnemen met de gemeenteadviseur
kerkbeheer in uw regio.

Kerkelijke begraafplaatsen
Begraafplaatsen die eigendom zijn van een kerkelijke gemeente vallen onder het toezicht van de Regionale
Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB). Dit betekent dat de gemeente de jaarcijfers van de
begraafplaats ter beoordeling dient in te zenden aan het RCBB. Mede in verband met de verplichtingen vanuit de
ANBI wetgeving is er door de RCBB’s nog eens gekeken naar de praktijk van verslaglegging bij kerkelijke
begraafplaatsen. Daarnaast constateren de RCBB’s dat er niet altijd op de juiste wijze wordt omgegaan met het
treffen van voorzieningen voor toekomstig (graf)onderhoud. Ook de grafadministratie wordt niet in alle gevallen
juist gevoerd.
Het bovenstaande heeft geleid tot een werkgroep die al deze zaken heeft onderzocht en uitgewerkt. Dit heeft
geresulteerd in een modeljaarrekening voor kerkelijke begraafplaatsen. Dit model is te vinden op de website van
de Protestantse Kerk (webadres).
In deze model-jaarrekening is verder een aantal toelichtingen opgenomen. Er is een handleiding voor beheerders
die u kan helpen bij de controle van de administratie van de begraafplaats en zijn er richtlijnen voor het treffen
van de jaarlijkse voorzieningen voor toekomstig onderhoud. Ook dit document kunt u vinden op de website van
de Protestantse Kerk model begraafplaatsen
Wanneer er al een goede eigen administratie van de begraafplaats is die voldoet aan de richtlijnen kan deze
gewoon gebruikt blijven worden. Het RCBB ontvangt dan wel graag de vereiste beoordelingsgegevens. Deze
gegevens kunt u vinden op de eerder genoemde website.
Naast de hierboven genoemde documenten wijzen wij u ook op de uitgave, zoals een standaardreglement, van
de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer over dit onderwerp. Binnenkort zal er een herziene uitgave
beschikbaar zijn van de “Handleiding Kerkelijke Begraafplaatsen”. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u
naar de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer: www.kerkrentmeester.nl
Het bovenstaande betekent dat naast de jaarrekening van de gemeente ook de jaarrekening van de begraafplaats
aan het RCBB toegezonden dient te worden. Dit betreft zowel begraafplaatsen die eigendom zijn van de
kerkelijke gemeente als begraafplaatsen die ondergebracht zijn in een kerkelijke stichting.

Training “Leiding geven aan professionals”
Een nieuwe training voor kerkrentmeesters die vanuit hun functie leiding moeten geven aan betaalde krachten
(kerkelijk werkers, kosters, beheerders, kerkmusici enz.) in de plaatselijke gemeente.
De kerkrentmeester draagt daarbij verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personeelsbeleid en het
leiding geven aan betaalde krachten. Maar hoe doe je dat en wat komt er allemaal bij kijken. In de training
“Leiding geven aan professionals” komen al deze aspecten aan de orde.
Waarom een training in leidinggeven?
Misschien herkent u zich in een van deze dingen:

2



‘Iets’ loopt niet lekker in het contact met de kerkelijk werker; u praat langs elkaar heen, er is niet
genoeg tijd.
De koster gaat gewoon zijn eigen gang, wat u hem ook vraagt. Hij werkt al jaren op dezelfde manier.
Luistert hij wel?
Een functioneringsgesprek, hoe bereid ik dat voor?
Een miscommunicatie dreigt een conflict te worden. Hoe kan ik dit voorkomen?





Doel van de training




Communicatiestijlen kennen en herkennen.
Weten welke stijl van leidinggeven uw voorkeur heeft.
Uw stijl van leiding geven kunnen aanpassen aan de werkverhouding tussen u en de betaalde krachten in
de gemeente.
Communicatieve vaardigheden versterken en zo de goede sfeer en samenwerking ondersteunen.
Conflicten in de kiem smoren of ze sneller oplossen.
Meer zelfvertrouwen bij het voorbereiden en voeren van een functionerings- of beoordelingsgesprek.





Kosten
De trainingskosten per persoon bedragen € 200,Waar en wanneer:




16 en 30 maart 2016
Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn
13.30 - 21.00 uur (inloop v.a.13.15)

Voor meer informatie en aanmelding verwijzen wij u naar de website van de Protestantse Kerk:
Leidinggeven aan professionals voor kerkrentmeesters

ANBI
Laatste mogelijkheid: geef uw “ANBI- URL” door voor het te laat is.
Een aantal gemeenten en diaconieën heeft niet het adres van de website doorgegeven waarop zij hun
verplichte anbi-transparantie-gegevens hebben gepubliceerd per 1 januari 2016. Dit kan binnen afzienbare tijd
tot problemen leiden, wat uiteindelijk de intrekking van uw anbi-status tot gevolg zal hebben.
Dit website-adres of URL dient door de lokale LRP-beheerder van uw gemeente te worden opgegeven in een
speciale LRP-pagina. Alleen via deze pagina kunnen deze URLs worden doorgegeven door het Protestants
Landelijk Dienstencentrum aan de belastingdienst.
Bij een steekproef is gebleken dat er gemeenten zijn die wel de gegevens hebben gepubliceerd, maar nog niet
de URL hebben doorgegeven via de LRP-pagina. Doe dit alsnog .
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Let op: er dienen 2 URLS te worden doorgegeven: één van de webpagina waar de ANBI-gegevens van de
gemeente staan vermeld, en één waarop die van de diaconie staan vermeld. Staan deze gegevens op één en
dezelfde webpagina, dan dient twee keer dezelfde URL te worden ingevuld.
Voor meer informatie: servicedesk PLDC: 030 880 1880.

ANBI- RSIN nummers
Wij zien dat een aantal gemeenten en diaconieën de RSIN-nummers nog niet hebben gepubliceerd op hun ANBIpagina. Deze (voor gemeente en diaconie verschillende!) nummers horen zowel in LRP als op de ANBI-pagina(‘s)
bij de gegevens vermeld te worden. Hebt u de nummers nog niet kunnen vinden dan wijzen wij u op de "ANBIzoeker" op de website van de Protestantse kerk. Hierbij de URL: anbizoeker
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