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De toegevoegde waarde van SKG voor
u als kerkelijke gemeente
Je zou er over kunnen twisten of het voor de kerken per se
noodzakelijk is dat er een stichting zoals SKG bestaat. SKG
zorgt binnen de Protestantse Kerk in Nederland voor het
betalingsverkeer van kerkelijke gemeenten en dat het creditgeld goed wordt beheerd. Bovendien is het mogelijk dat
kerken en diaconale instellingen geld kunnen lenen bij SKG.
Oppervlakkig gezien zijn dit producten die je ook bij een
willekeurige bank kunt afnemen. Waarom zou een kerkelijke
gemeente dan toch kiezen voor SKG?
Ik kan uiteraard nu een “verkoopverhaal” houden, maar
eigenlijk zou u uw oor te luisteren moeten leggen bij een
kerkelijke gemeente die al jarenlang gebruik maakt van de
diensten van SKG. Ongetwijfeld hoort u over de subsidie die
SKG geeft op de transactiekosten in het betalingsverkeer
en dat dit voordeel echt in de papieren loopt. Daarnaast
worden de door u gestelde vragen door ons op korte termijn
juist beantwoord.

moeten worden, zijn steeds redelijk. Bij onverwachte moeilijkheden komt SKG met reële en passende oplossingen.
Ook kunt u bij kerkelijke gemeenten horen wat SKG mogelijk heeft gemaakt voor wat betreft het digitaal collecteren.
Goede begeleiding en het aanbieden van de mooie app
“Appostel” hebben ervoor gezorgd dat de geprognotiseerde
collecte-inkomsten toch zijn behaald.
Kortom: het is goed dat de toenmalige Hervormde Kerk
ruim 50 jaar geleden SKG heeft opgericht. Deze beslissing
is goed geweest voor zowel kerkelijke gemeenten binnen
als buiten de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook voor
de diaconale projecten die SKG met financieringen ondersteunt.
Aan de kerkelijke gemeenten die nog geen gebruik maken
van SKG wil ik zeggen: doe uw gemeente niet tekort en
neem contact met ons op.

Bij de kerken en diaconale instellingen die bij ons geleend
hebben, zult u horen dat de begeleiding en advisering in
het financieringstraject professioneel en van toegevoegde
waarde is. De behandelingskosten en de rente die betaald
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KERKEN BESPAREN BIJ SKG
STEVIG OP KOSTEN
BETALINGSVERKEER
SKG wil voor de kerkelijke gemeenten haar dienstverlening tegen lage kosten blijven aanbieden.
Dat geldt voor bijvoorbeeld de Appostel app met
webwinkel SKG Collect waarbij betaalbare digitale geldwerving en communicatie mogelijk wordt
gemaakt. Daarnaast kunnen colleges geld besparen
door het betalingsverkeer via SKG te regelen.
Geld van de kerk, voor de kerk
In 2020 betaalde SKG € 559.000,- aan derden om
het betalingsverkeer voor PKN-gemeenten te kunnen
verzorgen. Dit bedrag is niet bij de gemeenten in rekening gebracht! De totale uitgaven konden worden
betaald uit het door SKG behaalde resultaat. Op die
manier geeft SKG gestalte aan het motto “Geld van
de kerk, voor de kerk”.
Steeds meer gemeenten weten dit te waarderen.
De genoemde (door SKG betaalde) kosten waren in
2018 nog in totaal € 417.000,-. Als financiële dienstverlener kan SKG de meeste bankdiensten aanbieden, behalve een pinpas. Voor het afstorten van
contant geld hebben we de aanvullende oplossing:

SKG Cash. Het is ook mogelijk om een incassocontract af te sluiten; de verwerking van de incassobatches is gratis.
Samen Goed Doen
Vanwege de beperkende corona-maatregelen in
2020 heeft SKG het voor zo’n 375 PKN-gemeenten
mogelijk gemaakt om gratis digitaal te collecteren.
Voor gemeenten die nog geen Appostel/SKG Collect
hadden, was er tijdelijk (per gemeente) een eigen
collecte-webpagina onder de noemer “Samen Goed
Doen”.
SKG heeft, om de gemeenten in het moeilijke coronajaar te helpen, alle iDEAL-transactiekosten voor
haar rekening genomen. Dat geldt voor zowel de
bestaande gebruikers van Appostel/SKG Collect als
de gemeenten met de tijdelijke collecte-webpagina.
Wat kan SKG betekenen voor úw kerkelijke gemeente?
Iedere gemeente en iedere situatie is uniek. Op onze
website https://www.skggouda.nl/betalen/rekening-courant vindt u de tarieven van ons betalingsverkeer en digitale geldwerving. In een gesprek met
uw accountmanager kunt u berekenen wat SKG voor
uw gemeente kan besparen. Op deze manier is SKG
van toegevoegde waarde voor de kerkelijke gemeenten.

2020: EEN BIJZONDER JAAR
Op 22 april jl. heeft het bestuur van SKG de jaarcijfers 2020 vastgesteld. De verkorte balans en
exploitatierekening treft u bij dit nummer van SKG
Nieuws aan. In dit artikel gaan we in op een paar
bijzonderheden.
Digitaal collecteren
De uitbraak van het coronavirus zorgde voor een
enorme teruggang van kerkgangers in de fysieke
kerkdiensten. SKG heeft veel kerkelijke gemeenten
kunnen helpen met een noodvoorziening voor tijdelijk digitaal collecteren. Hierdoor bleven de collecte-opbrengsten op peil. Het reguliere betalingsverkeer liet een flinke groei zien. Steeds meer klanten
laten de transacties via een SKG-rekening verzorgen.
Onze klanten betalen geen mutatiekosten voor de
rekening-courant, SKG neemt deze kosten voor haar
rekening.
Negatieve rente
De banken betalen sinds een aantal jaar een negatieve rente voor het geld dat ze verplicht bij de Euro-

pese Centrale Bank moeten aanhouden. Deze rente
berekenen de banken aan steeds meer klanten door.
Ook SKG berekent sinds 1 april 2020 haar klanten
een negatieve rente voor het aanhouden van een saldo op de rekening-courant. We hanteren hierbij een
vrijstelling zodat over een laag saldo niet betaald
hoeft te worden.
Uitbreiding financieringsportefeuille
De financieringsportefeuille nam niet alleen toe door
een sterke autonome groei, maar ook door de fusie
met Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN).
Door het coronavirus ondervonden enkele financieringsklanten tijdelijke liquiditeitsspanningen. Met
het geven van uitstel in de aflossing hebben we deze
klanten lucht kunnen geven.
De groei van het aantal financieringen geeft SKG
een stabiele rentemarge en daarmee een voldoende
exploitatieresultaat. Hiermee is de buffer van SKG
verder versterkt. Dat is ook noodzakelijk vanwege de
groei van de financieringsportefeuille.

NEGATIEVE RENTE TREFT (BIJNA) IEDERE
KERKELIJKE GEMEENTE
Als gevolg van het beleid van de Europese Centrale
Bank, berekenen de banken de zogenoemde negatieve rente van -0,50% aan steeds meer klanten
door. SKG betaalt sinds 2019 negatieve rente voor
het variabele (spaar)geld van kerkelijke
gemeenten dat wij bij de banken aanhouden.
Onlangs hebben de banken landelijk aangekondigd,
dat de vrije voeten verder worden verlaagd. Hierdoor
is SKG genoodzaakt om de huidige tarieven, voorwaarden en vrijstellingen per 1 juni 2021 te herzien.
Gevolgen voor de spaargelden
De vrijstelling voor de Kerkelijke Internetspaarrekening verandert. Voor het aanhouden van saldi geldt
een variabele negatieve rente (op jaarbasis) conform
de onderstaande staffel:
- dagsaldo tot een bedrag van € 100.000,-: 0,00%
- dagsaldo van € 100.000,- tot € 500.000,(maximum saldo): -0,45%
De rente wordt per kwartaal in rekening gebracht. Er
kan maximaal één Kerkelijke Internetspaarrekening
per klant worden aangehouden.

Het vrij opneembare bedrag per kalendermaand
blijft ongewijzigd met een maximum van € 50.000,-.
Op dit moment worden er geen nieuwe Kerkelijke
Internetspaarrekeningen geopend.
Voor de bestaande SKG Spaarcontracten verandert er
niets.
Geen wijzigingen voor de saldi op rekening-courant
De bestaande vrijstelling en tarieven voor rekeningcourant blijven vooralsnog onveranderd. Voor het
aanhouden van een creditsaldo geldt een variabele
negatieve rente (op jaarbasis) conform de onderstaande staffel:
- dagsaldo tot een bedrag van € 25.000,-: 0,00%
- dagsaldo van € 25.000,- tot € 50.000,-: -0,25%
- dagsaldo € 50.000,- en groter: -0,50%
Dit wordt per maand in rekening gebracht, zodat uw
gemeente zicht houdt op de ontwikkeling van de
liquide middelen.

EEN NIEUWE FASE VOOR OPEN HOF ASSEN
De in 1972 geopende Open Hof in de Assense wijk
Vredeveld gaat een nieuwe fase in. Met dit kerkgebouw als basis groeide pioniersgemeente “Assen
Zoekt” de afgelopen jaren uit tot een zelfstandige
en veelkleurige gemeenschap.

“SKG heeft in het proces tot aankoop op een kundige
en constructieve wijze meegedacht en een deel gefinancierd. Gemeenteleden uit de verschillende kerken,
vrienden en stichtingen kwamen met giften en leningen
over de brug. Daaruit blijkt een enorme betrokkenheid”.

De met “Assen Zoekt” verbonden maatschappelijke
stichting Assen Bloeit kocht het gebouw eind 2020.
Met als droom het zoeken van ‘de bloei van de stad’
met meer samenhang in de wijk, stad en regio én dat
‘kwetsbare’ mensen tot bloei komen.

Opbloeien
Assen Bloeit wil het gebouw met 6 zalen en 2279 m2
grond gaandeweg opknappen. Met name doordeweeks wil men het gebouw meer gaan inzetten als
plek van diaconale aanwezigheid met activiteiten
waar mensen op adem komen, anderen ontmoeten,
mee kunnen doen, zich kunnen ontwikkelen en
opbloeien.

Constructieve wijze
Pionier Rudolf Setz is dankbaar dat Assen Bloeit het
gebouw kon kopen; “Die droom van de bloei van de
stad was daarin belangrijk.” De Nederlands Gereformeerde Kerk Assen en de Srilankaanse gemeente
Light of Life Christian Fellowship zijn als medehuurders daarover enthousiast geworden.
Ook de activiteiten van stichting De Samaritaan (ontmoeting en maaltijden voor dak- en thuislozen, het
werk met asielzoekers) en het interkerkelijke koor Vision kunnen nu vanuit de Open Hof blijven doorgaan.

Er is een samenwerking tot stand gekomen met stichting Cosis die mensen begeleidt met psychische en
verstandelijke problematiek. “We willen samenwerken
op het gebied van dagbesteding, zoals het maken van
maaltijden, de schoonmaak en het onderhouden van de
tuin. In september start een creatief café waar mensen
kunnen komen om wat te drinken, kunst te bekijken
en deel te nemen aan een workshop. Samen met de
vroegere gebruikers van het gebouw, partners en mét de
wijk willen we in 2022 het 50-jarige bestaan vieren en
op weg gaan naar de volgende 50 jaar”, aldus de heer
Setz.

ONZE DIGITALE KERK
U vindt op de achterkant van SKG Nieuws korte tips en wetenswaardigheden over de digitale kerk.
Handig om te gebruiken én goed om te weten.

HEEFT ONZE GEMEENTE AL EEN APP?

INSTRUCTIEVIDEO’S

Ongetwijfeld is dit een vraag die in uw kerkelijke
gemeente is gesteld. Vooral nu meer zaken digitaal
worden gedaan, is het goed om over deze vraag
na te denken. Wat is een goede app met de beste
prijs-kwaliteitverhouding? SKG biedt al vele jaren
een complete app tegen lage kosten, speciaal voor
PKN-gemeenten.

Graag denkt SKG met u mee. We hebben verschillend
promotiemateriaal beschikbaar om Appostel te
introduceren in uw gemeente, zoals een aantal
nieuwe instructievideo’s. Voor meer informatie kijkt
u op Appostel.nl of www.skggouda.nl/skg-collect/
appostel-app. U kunt ook via onderstaande buttons
de video’s bekijken.

De Appostel app geeft de mogelijkheid om altijd en
overal betrokken te zijn bij uw kerkelijke gemeente.
Met deze app kunnen uw gemeenteleden alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren, de kerkbode
digitaal lezen en op een veilige en AVG-bestendige
manier contactgegevens raadplegen van de mensen
uit uw gemeente.

Introductie
video

Digitale
collecte

DIGITAAL GEVEN
Via Appostel maakt u het uw gemeenteleden makkelijk om digitaal de collecte te geven. Het is mogelijk
deel te nemen aan verschillende acties (zoals Solidariteitskas, verjaardagsfonds, Actie Kerkbalans), maar
ook het aanschaffen van collectebonnen is eenvoudig
te regelen.
Als aanvulling op de traditionele methodes spreekt
Appostel alle generaties aan, waardoor een zo groot
mogelijke groep mensen betrokken kan zijn bij de
kerk. Bij de Appostel app krijgt u daarnaast gratis een
bijbehorende eigen webshop, die kan worden gekoppeld aan de website van uw gemeente.

INFORMEER MET APPOSTEL UW
GEMEENTELEDEN
Appostel heeft een agendafunctie waardoor
gemeenteleden op de hoogte worden gehouden van
de activiteiten in uw gemeente. Het is ook mogelijk
nieuwsberichten uit uw gemeente te tonen én
pushberichten te versturen.
Daarnaast voorziet de app in een contactenlijst van
alle (deelnemende) gemeenteleden. Het gemeentelid
bepaalt zelf welke gegevens er wel of niet zichtbaar
zijn, waardoor er wordt voldaan aan de AVG-richtlijnen.
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