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Vernieuwen!
Bij het lezen van deze kop denkt u misschien:  
daar heb je er weer zo één. Als u nu niet snel gaat ver-
nieuwen, dan komt het zeker niet goed met uw college 
en uw kerkelijke gemeente. U vreest dat u weer wordt 
aangespoord om voor de zoveelste keer zaken op te 
pakken. Bovendien vindt u wellicht dat  
de meeste veranderingen achteraf weinig hebben  
opgebracht en is het vaak: nieuwe wijn in oude zakken! 

Ik voel met u mee, maar toch… 

U werkt ook niet meer met de “trekschuit” en “paard en 
wagen”! Natuurlijk bent u meegegaan in de vaart der vol-
keren. Veel zaken zijn gemakkelijker geworden en minder 
kostbaar.

De kunst bij het vernieuwen is dat je met de goede 
dingen meegaat doen. Wanneer het bij de vernieuwingen 
alléén gaat om te vernieuwen, houdt dan alles bij het 
oude. U stelt direct de vraag op welke manier hierin een 
juiste keuze gemaakt kan worden.  
Mijn antwoord is dat u dat zelf moet doen met de zeker-
heid dat u dit ook best kunt. 

Begin met een blanco document en vraag uzelf bij voor-
gestelde vernieuwingen het volgende af:

• Levert het tijd en/of gemak op voor het college?

• Nemen we hiermee afscheid van ingewikkelde en 
tijdrovende processen?

• Levert het op korte termijn geld op? Of is dit nog maar 
de vraag?

• Is de nieuwe oplossing in het verleden al eens gepro-
beerd, zonder positief resultaat?

• Is de vernieuwing een verbetering voor uw  
gemeenteleden? (wellicht had dit wel het eerste punt 
moeten zijn!) 

Wanneer u met bovenstaande vragen serieus aan de slag 
gaat, komt u in meer dan 90% van de gevallen tot een 
voor uw gemeente goede afweging. 

Zal ik een voorbeeld noemen? Stel: u krijgt het voorstel 
om te vernieuwen op het gebied van collecteren. Een 
van de alternatieven hiervoor is onze app “Appostel”. 
Wanneer u de bovengenoemde vragen langsloopt, acht 
ik de kans groot dat u met deze  
vernieuwing gaat collecteren.
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BIJ DE TIJD BLIJVEN
Hoe houdt u uw gemeenteleden op de hoogte van 
het nieuws en de acties binnen uw gemeente? Dat 
kan bijvoorbeeld via de afkondigingen, de week-
brief, de kerkbode of een WhatsApp-groep. En hoe 
combineert u dit nieuws met een laagdrempelige 
manier van geld geven? SKG brengt al deze zaken 
evenwichtig samen in de Appostel app.

Uurwerk
In een kerkapp moet er een goede balans zijn tussen 
informatie en geldzaken. Een app met veel nadruk op 
communicatie óf een app met alleen een knop om 
te collecteren; ze zijn beiden niet compleet. Het is 
allebei als een kerktoren zonder uurwerk. 

De kosten van een kerkapp is ook een belangrijk 
item. Voor € 50,- per kwartaal (inclusief BTW) heeft 
u de Appostel app met de gratis bijbehorende eigen 
kerkelijke webwinkel SKG Collect. U krijgt daarmee 
meerdere digitale mogelijkheden voor een aantrek-
kelijke prijs.

Doneren, collecteren, informeren, chatten en meer!
Met Appostel kunt u o.a. alle kerkelijke geldzaken op 
één plek beheren, de kerkbode digitaal lezen, op een 
veilige en AVG-bestendige manier contactgegevens 

bekijken van de leden uit uw gemeente, maar ook 
gebruik maken van Kerkchat.

Meer handige functies
• In de agenda ziet u in één oogopslag waar en 

wanneer de volgende kerkdiensten en activiteiten 
zijn in uw gemeente. 

• Appostel maakt het voor iedereen makkelijk 
(diaconale) giften te doen, gebruik te maken van 
digitaal collecteren én deel te nemen aan Actie 
Kerkbalans of andere uiteenlopende acties.

• Alles wat uw gemeente aanbiedt, kunt u via de 
app in uw eigen webwinkel kopen. U kunt hierbij 
denken aan ansichtkaarten of stroopwafels voor 
het goede doel, maar ook liedboeken of en-
treekaarten.

• Kerkchat: informeer elkaar gemakkelijk en snel 
met deze chatfunctie.

Wist u dat?
bijna 25% van alle PKN-gemeenten Appostel/SKG 
Collect heeft. Het is de enige kerkapp in Nederland, 
die speciaal is ontwikkeld voor PKN-gemeenten. Wilt 
u voordelig gebruik maken van deze complete app 
met uw eigen webwinkel? Kijk voor meer informatie 
en video’s op www.appostel.nl

 
 

Als een kerktoren zonder uurwerk

https://appostel.nl/?utm_source=skgnieuws&utm_medium=email&utm_campaign=illustratie_appostel_feb_2023&utm_id=illustratiefeb23


BINNENKORT VALT  
HET DOEK DEFINITIEF  
VOOR DE ACCEPTGIRO
U heeft het al eerder in SKG Nieuws gelezen. Vanaf 
1 juni 2023 worden, na 46 jaar trouwe dienst, geen 
acceptgiro’s meer verwerkt.  

Op www.skggouda.nl/betalen/acceptgiro-verdwijnt  
vindt u steeds actuele informatie over dit onderwerp. Er 
zijn verschillende alternatieven mogelijk. Welk alterna-
tief past het best bij uw gemeente? 

We adviseren u graag voor een passende oplossing. 
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met ons op. 

Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is een kerke-
lijke stichting (sinds 1970) zonder winstoogmerk. 
We bieden aan met scherpe tarieven en voorwaar-
den: Betalingsverkeer, Sparen, Financieren en 
Digitale geldwerving. Dit geeft veel mogelijkheden 
voor de kerkelijke gemeenten om kosten te bespa-
ren.  

1.Verduurzamen
Haal de plannen voor het verduurzamen van uw 
kerkelijke gebouwen naar voren! Indien u op dit mo-
ment over te weinig spaargeld beschikt, is een lening 
bij SKG wellicht een uitkomst. De besparing op uw 
energiekosten zal in veel gevallen groter zijn dan de 
rentekosten.

2.Digitale rekeningafschriften 
In SKG Online zijn de gratis digitale rekeningaf-
schriften te vinden. U kunt kosten besparen door 
te stoppen met de papieren afschriften per post te 
ontvangen (€ 2,00 per enveloppe).

3.Administratie
De rekeningafschriften zijn (zonder kosten) digitaal 
in te lezen in diverse boekhoudprogramma’s. Het is 
ook mogelijk om zonder extra kosten de dagafschrif-
ten automatisch te laten inlezen in LRP, Scipio of 
Twinfield.

4.Betalingsverkeer
Het betalingsverkeer bij commerciële banken wordt 
steeds duurder. Als PKN-gemeente kunt u uw beta-
lingsverkeer voordelig via SKG regelen. De kosten 
van een rekening-courant bij SKG zijn € 47,50 per 
rekening per jaar (inclusief SKG Online). 

Met de rekening-courant is het gebruikelijke be-
talingsverkeer mogelijk, met uitzondering van een 
bankpas om te pinnen. Voor het reguliere (Europese) 
betalingsverkeer worden géén overige kosten in 
rekening gebracht. 

5.Lagere leningrente
Heeft u nog een hypothecaire lening bij een com-
merciële bank? Dan kan oversluiten naar SKG voor u 
geld besparen. Als u de actuele leningtarieven van 
SKG naast het verlengingsvoorstel van uw huidige 
geldverstrekker legt, ontdekt u dat SKG altijd een 
scherper tarief heeft.

Zelfs als de rente nog een paar jaar vast staat, is het 
interessant om te berekenen of de eventuele boe-
terente snel terug te verdienen is door de overstap 
naar SKG.

VIJF TIPS OM KOSTEN TE BESPAREN



SKG verstrekt leningen aan alle kerken van pro-
testants-christelijke aard in de volle breedte van 
christelijk Nederland. Hoe komt het dat SKG nu de 
grootste financier op dit gebied in Nederland is?

Verstand van kerkelijk financieren
Uw hypothecaire lening is bij SKG in vertrouwde 
handen. Accountmanagers Bertil Prins en André Boer 
zijn dagelijks bezig met het financieren van kerkelij-
ke gemeenten en aanverwante instellingen. U kunt 
hierbij denken aan kerk- en verenigingsgebouwen en 
pastorieën, maar ook ouderenhuisvesting en andere 
diaconale projecten. 

Scherpe leningrentes 
Door de jarenlange bancaire en kerkelijke ervaring, 
de kennis van actuele zaken en het leveren van 
maatwerk, kan SKG u een lening bieden met gunstige 
tarieven en voorwaarden. SKG heeft landelijk gezien 
de scherpste rentepercentages voor leningen aan 
kerkelijke gemeenten ten opzichte van commerciële 
banken. Dit komt doordat SKG als kerkelijke stichting 
zonder winstoogmerk functioneert. 

Gemeenschappelijke visie en missie
Accountmanager Bertil Prins geeft daarbij aan: “Bij het 
uitwerken van de financieringsaanvraag denken we 
altijd op een positieve manier mee. Wat zijn de moge-
lijkheden en risico’s voor de kerkelijke gemeente of 
diaconale instelling? Hoe kunnen we vanuit elkaars 
gemeenschappelijke missie en visie de plannen voor 
kerk en diaconaat mogelijk maken?”

Geen afdeling Bijzonder Beheer
Een financiering wordt vaak verstrekt met een lange 
looptijd. Hierdoor is een goede lange-termijn rela-
tie van belang, waarbij SKG ook blijft meedenken in 
moeilijke tijden. “SKG heeft geen afdeling Bijzonder 
Beheer. Ook hebben we in de afgelopen 52 jaar geen 
gulden of euro afgeboekt.”, vult accountmanager 
André Boer aan. “Daarnaast zijn er geen gedwongen 
executie-verkopen geweest. Het zegt veel over onze 
manier van samenwerken.”

Dienstbaar
SKG is dienstbaar aan de kerken en diaconale instel-
lingen met een juiste balans tussen geloof en geld. 
De accountmanagers kunnen in de gesprekken goed 
schakelen tussen hoofd en hart. “Financieren van ker-
ken en diaconale instellingen is ons specialisme.”

Wilt u meer weten? Neemt u gerust contact op en 
vraag naar de mogelijkheden.

“FINANCIEREN VAN KERKEN IS ONS SPECIALISME”

André Boer Bertil Prins



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.

DOCUMENTEN VEILIG VERSTUREN

Vroeger kwam alle correspondentie van SKG per 
post naar u toe. Dit was ook het geval wanneer iets 
ondertekend moest worden. Tegenwoordig maken 
we steeds meer gebruik van e-mail om stukken 
naar u toe te sturen. We merken dat u hiervan veel 
gebruik maakt. Het voordeel is dat de doorlooptijd 
aanzienlijk korter is. Het bijkomende voordeel is dat 
het kosten bespaart.

Als u stukken digitaal verstuurt, is het goed om stil 
te staan bij de veiligheid. Wij hebben een aantal tips 
over het veilig verzenden van een kopie van een gel-
dig legitimatiebewijs:
• Op de website van de Rijksoverheid kunt u infor-

matie vinden hoe u met de KopieID-app een veili-
ge kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken.

• Maak op de kopie uw burgerservicenummer on-
leesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. 

• Schrijf op de kopie dat het een kopie betreft. 
• Schrijf op de kopie dat de kopie bestemd is voor 

SKG. 
• Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie 

afgeeft. 
• Bewaar geen opgeslagen kopie legitimatiebewijs 

op uw computer.

Op dit moment is SKG bezig met de implementa-
tie van een systeem waarbij alle te ondertekenen 
documenten via een veilige omgeving digitaal naar u 
kunnen worden verstuurd en door ons ontvangen.

Bij een wijziging in uw college van voorzitter en/of se-
cretaris, kunnen we al van dit systeem gebruik maken. 
In deze beveiligde omgeving kan uw legitimatiebewijs 
ge-upload worden. Zo gaan we stap voor stap op weg 
naar een vernieuwende werkwijze.
Heeft u hier vragen over, neemt u dan gerust contact 
met ons op.

SKG Nieuws is een uitgave van
Stichting Kerkelijk Geldbeheer 

Fotografie o.a. van Rogier Bos en André Boer
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2805 PC Gouda

Accountmanagers:   Regio Noord  Bertil Prins  (0182) 58 80 60 
 Regio Zuid  André Boer  (0182) 58 80 61


