
Beleidsplan College van Kerkrentmeesters  
   

  

1. Kerkgebouwen  

  

1.1 Beleidsuitgangspunt onderhoud kerkgebouwen  
 
De kerk wordt gezien als Gods huis. Reeds eeuwen lang heeft het God behaagd 
in deze kerk Zijn Woord te laten verkondigen en Zijn genadewerk in vele harten 
te verheerlijken. Het college hecht er grote waarde aan dat dit in de toekomst 
voortgezet kan worden. Wel zal dit de nodige financiële bijdrage van de 
gemeente vragen.   
 
1.2.  Verzekeringen 

Er lopen 4 polissen: 
1. Voor de diaconie bij Donatus Verzekeringen inzake Brandverzekering 
Verenigingsgebouw 
2. Voor kerkbeheer bij Donatus Verzekeringen inzake Brandverzekering 
Kerkgebouw Valburg en gebouwtje Rustoord 
3. Bij Marsh Nederland inzake Aansprakelijkheids- en  Geldwaardenverzekering 
4. Bij ASR inzake Brandverzekering Kerkgebouw Homoet 
 

1.3 Verzekeringen kerkgebouw  

Voor het kerkgebouw zijn een aantal verzekeringen afgesloten (zie bijlage VI). 
De kerkrentmeesters hebben geen plannen tot aanpassing van deze 
verzekeringen.  
  

1.4 Kerkgebruik voor andere doeleinden  

Het college van kerkrentmeesters is van mening dat het kerkgebouw in de 
eerste plaats bestemd is voor de erediensten. Dit zowel op zondag alsook door 
de weeks. Het college kan het kerkgebouw, onder voorwaarden beschikbaar 
stellen voor begrafenissen. Indien organisaties het kerkgebouw willen 
gebruiken voor andere doeleinden als hierboven genoemd (bijvoorbeeld 
zangavonden) beslissen de kerkrentmeesters over de toestemming hiervoor, 
de kerkenraad gehoord hebbende. De door het college van kerkrentmeesters 
te maken kosten zijn voor rekening van de aanvrager indien daartoe is besloten 
bij behandeling van de aanvraag tot gebruik. Om dit alles in goede banen te 
leiden heeft de kerkenraad hiervoor een gebruiksreglement opgesteld, dat als 
bijlage IV bij dit beleidsplan gevoegd is.  
  



  

2. Overige gebouwen en grond  

  

2.1 Beleidsuitgangspunt voor het verenigingsgebouw. Zie bijlage IV. 
  

2.3 Beleidsuitgangspunt grond  
Het college van kerkrentmeesters heeft percelen bouwland in bezit. Deze 
percelen zijn allen verpacht. Bijna alle gronden worden verpacht met 
geliberaliseerde pacht of met erfpacht. Grond is een zeer waardevaste 
belegging. Als de kerk in grote financiële nood komt kan overwogen worden 
deze grond te verkopen.  
  

Het verpachten van gronden wordt uitgevoerd door het Kantoor Kerkelijke 
goederen. Bij het opnieuw verpachten van de grond zal gekeken worden of de 
pachter aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, kerkelijk meelevend is 
en het hoofdberoep in de landbouw heeft. De pachter is gehouden het perceel 
naar een goede landbouwpraktijk te onderhouden. Onderverhuren is niet 
toegestaan. De pacht zal conform de pachtwet overgaan op een eventuele 
bedrijfsopvolger. Als deze niet aanwezig is zal het perceel aan anderen 
verpacht worden. Het beleid is er op gericht om geen eeuwig durende 
pachtovereenkomsten meer te sluiten de zogenaamde reguliere pacht. De in 
de toekomst vrij te komen pachtgronden zullen middels vrije, geliberaliseerde 
pacht worden verpacht aan derden.  

 

3. Begraafplaats  

  

3.1 Beleidsuitgangspunt begraafplaats Rustoord. Zie bijlage I. 

 

  

4. Personeelsbeleid  

  

4.1 Beleidsuitgangspunt personeel college van kerkrentmeesters  
Het personeelsbestand van de Hervormde gemeente bestaat uit de volgende 
personen/functies:  

 Predikant  

 Kerkelijk administratrice (vrijwillig)  

 Koster en een hulpkoster (vrijwillig)  

 Hoofdorganist (vrijwilliger). Deze ontvangt een kleine 
onkostenvergoeding.  



 3 hulporganisten (vrijwilligers). Deze ontvangen een kleine 
onkostenvergoeding.  

 Diverse andere vrijwilligers met onder andere de volgende taken: 
schoonmaken van de kerk, tuin en snoeiwerk rondom de kerk, oud 
papier, EHBO.  

 Commissie digitalisering (vrijwillig) 
 Evangelisatie commissie (vrijwillig) 

  

 

4.2 Verzekeringen  
Zie voor verzekeringen welk verband houden met personeel bijlage VI.  
 

4.4 Geldwerving  
Het geld van het college van kerkrentmeesters komt op de volgende manieren 
binnen:  

 Vrijwillige bijdrage. Ieder gemeentelid van 18 jaar en ouder ontvangt in 
de maand mei hiervoor een acceptgiro met een aanbevelingsbrief.  

 De opbrengst van collecte op de bid- en dankdagen zijn bestemd voor 
het College van Kerkrentmeesters.   

 Collectes in de kerkdiensten. Naast de rondgang tijdens de dienst wordt 
een extra collecte gehouden bij de uitgang.  

 Inkomsten uit pacht.  

Eventuele andere vrije giften en legaten. 
 


