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Vacatures moeilijk te vervullen?
Je hoort nogal eens de klacht dat kerkenraden en
colleges moeilijk aan nieuwe leden kunnen komen.
Vacatures blijven daarom soms heel lang open staan.
Het gevolg is dat de werkzaamheden over minder
mensen verdeeld moeten worden, ten koste van de
werkdruk. Helaas kom ik ook nog wel eens tegen dat
essentiële werkzaamheden hierdoor blijven liggen.
De redenen dat vacatures niet worden vervuld? Ik
hoor over het algemeen niet veel variatie in redenen
waarom men een bepaalde benoeming niet aanneemt. Meestal wordt aangegeven dat de agenda al
helemaal vol zit en de werkzaamheden die horen bij
de functie van kerkenraadslid of collegelid niet in te
passen zijn.
Eigenlijk best wel vreemd dat er te weinig mensen
zijn die dit, heel belangrijke, werk niet kunnen doen
omdat ze er geen tijd voor hebben. Zeker in het licht
van dat eigenlijk iedereen evenveel tijd heeft. De
vraag is eigenlijk alleen: welke prioriteiten worden er
gesteld?

mooie dingen te noemen zijn van het kerkenraads- en
collegewerk? Kent men wel voldoende de “waarde”
van dit werk?
Ik zou u willen uitdagen eens in een vergadering een
uurtje vrij te maken om de mooie dingen van het kerkenraadslid- of collegelid zijn met elkaar te bespreken. Schrijf ze eens op en deel de uitkomsten met uw
kerkleden op uw website, in het kerkblad of tijdens
informatiebijeenkomsten.
Ik ben er zeker van dat als we dit beter in beeld hebben en beter in de gemeente communiceren, er meer
mensen zullen zijn die de vacatures gaan vervullen.
En als een aspirant collegelid aangeeft dat hij of
zij een te volle agenda heeft, bespreek dat in alle
openheid. Wellicht krijgt de “Kerk” dan wel die hoge
prioriteit die nodig is om andere activiteiten even op
een zijspoor te zetten en dat er met vreugde gekozen
gaat worden om zich voor een langere periode in te
zetten voor de kerkelijke gemeente.

Voor mij is daarom ook de vraag: waarom krijgt het
kerkenwerk bij een aantal mensen niet de juiste
prioriteit? Wordt er te weinig prioriteit aan gegeven,
omdat men opziet tegen de verantwoordelijkheid die
men krijgt? Weet men niet voldoende, dat er ook veel
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NIEUWE PARTNER VOOR
HET BETALINGSVERKEER
Al jaren heeft SKG het betalingsverkeer ondergebracht bij Van Lanschot Bankiers. Door de nieuwe
strategie van deze partner is het niet meer mogelijk
om de dienstverlening voor SKG te continueren.
Met het zoeken naar een goede oplossing heeft SKG
steeds voor ogen gehad om de gevolgen voor de
kerkelijke gemeenten zo klein mogelijk te houden.
We zijn blij u te kunnen melden dat we met de
Rabobank een gedegen partner hebben gevonden
om het betalingsverkeer voor SKG te gaan
verzorgen.

Nieuw rekeningnummer
Het gevolg is, dat per 1 november 2018 de rekening-courantnummers (betaalrekening) bij SKG
wijzigen. In het nieuwe rekeningnummer is de code
van de Rabobank (RABO) terug te vinden. Op pagina
2 vindt u informatie over wat dit voor u betekent.
Ongewijzigde service
We begrijpen dat deze wijziging de kerkelijke
gemeente extra werk oplevert. We zijn er echter van
overtuigd dat we u met deze nieuwe partner de mogelijkheden kunnen bieden om het betalingsverkeer
naar de toekomst toe te kunnen garanderen. Dit met
het hoge serviceniveau en de minimale kosten zoals
u van ons gewend bent.

WAT BETEKENT DE OVERSTAP
NAAR DE RABOBANK VOOR U?
De wijziging van rekeningnummers geldt alleen voor
rekening-courantnummers (betaalrekening). De nummers van spaarrekeningen bij SKG veranderen niet.

worden doorgestuurd naar het nieuwe rekeningnummer. Deze service is ruim een jaar actief, tot 1 december 2019.

Overstapservice
Om er zeker van te zijn dat alle inkomende
betalingen op het nieuwe rekeningnummer worden
geboekt, is de overstapservice geactiveerd. Dit houdt
in dat vanaf 1 november 2018 alle overboekingen

Voor aanvullende informatie kunt u op onze website
kijken in de rubriek ‘Veelgestelde vragen’. Uiteraard
kunt u uw vragen ook via e-mail of telefonisch aan
ons stellen.

WEG MET DE HANDTEKENINGKAART
Vanaf half juni gebruikt SKG nieuwe formulieren
om de tekenbevoegdheid voor de rekeningen te regelen, omdat het in de praktijk steeds lastiger werd
om het verschil uit te leggen tussen het afgeven
van machtigingen op de handtekeningkaart en die
voor SKG Online.
De handtekeningkaart waarop werd getekend om
handmatige overboekingen of andere rechtshandelingen te mogen doen, is hiermee verdwenen.
Wettelijk Bevoegden
Om de wettelijke vertegenwoordiging vast te stellen
gebruikt SKG vanaf nu het formulier Wettelijk
Bevoegden. Hierop tekenen de voorzitter en de
secretaris van het college, die volgens de
Kerkorde wettelijk bevoegd zijn. Het getekende
formulier blijft geldig tot er een wijziging plaats
vindt van één van deze functionarissen en er dus
een nieuw formulier ondertekend moet worden.
Persoonlijke Machtiging
De wettelijk bevoegden kunnen vervolgens personen
machtigen met het formulier Persoonlijke Machtiging.
Per gemachtigde wordt een formulier gemaakt
waarop ingevuld staat voor welke rekening(en)
machtigingen worden afgegeven. Als een gemachtigde stopt met deze taak kan de persoonlijke
machtiging van deze persoon worden ingetrokken.

Wijziging(en) doorgeven
Als er binnenkort iets met de tekenbevoegdheid
binnen uw kerkelijke gemeente gaat veranderen kunt
u dit aan ons doorgeven.
Om het proces zo snel mogelijk te laten verlopen is
het handig dat u alle gegevens compleet heeft voor
u contact met ons opneemt om de formulieren aan te
vragen. Het gaat dan om de naam-, adres- en contactgegevens van de huidige voorzitter en secretaris en
wie er gemachtigd moet(en) worden. Ook van deze
gemachtigde hebben we de hiervoor genoemde
gegevens nodig (inclusief geboortedatum) en welke
machtigingen deze persoon moet krijgen. Als we
deze gegevens van u hebben ontvangen worden de
nieuwe, te ondertekenen formulieren toegestuurd.
Zolang er voor uw kerkelijke gemeente geen
wijzigingen zijn in de tekenbevoegdheid blijft uw
huidige handtekeningkaart of machtiging in SKG
Online geldig.

HERVORMDE KERK ARNEMUIDEN FLINK UITGEBREID
De hervormde kerk van Arnemuiden is de afgelopen
maanden flink verbouwd. Naast het huidige kerkgebouw is een grote nieuwe entree geplaatst, die ook
gebruikt kan worden als overloop van de kerkruimte. “We zijn blij met deze multi-inzetbare ruimte,
want onze gemeente groeit enorm”, vertelt voorzitter van de kerkrentmeesters Hugo van de Ketterij.
Stof
Op de plek van het nieuwe gedeelte stond de oude
pastorie. Deze was in dusdanige slechte staat dat
besloten is om die te slopen. “Dat heeft veel stof op
doen waaien, want het was een prominent gebouw in
onze dorpskern”, vertel Hugo van de Ketterij. “Maar
er was dringend vernieuwing nodig en we hebben
een prachtige nieuwe pastorie voor de dominee en
zijn gezin kunnen kopen”. Het vrijgekomen terrein
is gebruikt om een nieuw gebouw naast het ‘oude’
kerkgebouw te plaatsen, waardoor de ruimte nu ongeveer een vierde groter geworden is. Er kunnen nu 750
mensen een dienst bijwonen.
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Fietsenprobleem
In de oude situatie was er altijd een ‘fietsenprobleem’
en dat wordt opgelost door een nieuwe fietsenstalling. Naast de nieuwbouw is er ook aan het huidige
gebouw veel verbouwd. Er zijn nieuwe toiletten en de
huidige toiletten zijn gerenoveerd. Er is een nieuwe
consistorie en een nieuw jeugdhonk, gerealiseerd in
het souterrain.
Dankzij de hulp en de mogelijkheden van SKG is ook
het financiële verhaal rondgekomen. Kerkrentmeester
Van de Ketterij is trots op het resultaat: “Al met al
is ons kerkgebouw opgeknapt en klaar voor de
toekomst”.

BETAALINSTRUCTIE
ALTERNATIEF VOOR
ACCEPTGIRO?
De Betaalvereniging Nederland heeft samen met
de Nederlandse banken een alternatief ontwikkeld
voor de acceptgiro: de Betaalinstructie.
Op dit moment wordt 96% van de verstuurde acceptgiro’s betaald via internetbankieren of mobiel bankieren. Slechts 4% van de acceptgiro’s worden nog
ingestuurd naar de bank voor verwerking.
De Betaalinstructie is een gratis sjabloon dat alle
gegevens, die een betaler nodig heeft om een factuur
te betalen, op eenvoudige en duidelijke wijze presenteert. De volgorde van de betaalgegevens op de
Betaalinstructie komt overeen met de volgorde op de
betaalschermen en overschrijvingsformulieren van
banken. Ook kan als dit gewenst is een QR-code op de
Betaalinstructie worden geprint. Daarmee wordt een
snelle, foutloze invoer en verwerking van de betaling
bevorderd. Dat zorgt voor betaalgemak bij de betaler
en bij de ontvanger!
Kijk voor informatie op de site van Betaalvereniging
Nederland: https://www.betaalvereniging.nl/aandachtsgebieden/giraal-betalingsverkeer/betaalinstructie/
Tekst overgenomen uit informatie van Betaalvereniging Nederland
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