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Tegengestelde belangen?
Het college van kerkrentmeesters is voor het grootste
gedeelte onderdeel van de kerkenraad. Deze maakt
gezamenlijk beleid en het college van kerkrentmeesters
voert dit zo goed mogelijk uit. Vanuit het beleid maakt
het college een begroting voor het komende jaar en waar
mogelijk worden er meerjarenbegrotingen opgesteld.
Nu kan het natuurlijk voorkomen dat het college in de
loop van een boekjaar geconfronteerd wordt met tegenvallers. Vooral zaken zoals onderhoud kunnen mee- of
tegenvallen. Mits tijdig gemeld, heeft iedereen hier
begrip voor.
Het wordt echter spannend als de kerkenraad in de loop
van een jaar besluiten neemt met financiële consequenties, die niet in de begroting waren opgenomen. Het kan
dan gebeuren dat de eenheid van kerkenraad en college van kerkrentmeesters onder druk komt te staan. De
kerkenraad vindt dat de investering moet kunnen en het
college heeft daar andere gedachten over. Tegengestelde
belangen dus!
Hoe zijn dergelijke zaken te voorkomen? Eerlijkheidshalve moeten we vaststellen dat dit niet altijd mogelijk
is. We hebben met mensen te maken en het kan gewoon
gebeuren dat men het niet eens is met elkaar. Veel
discussies kunnen echter vermeden worden als de raad

en het college vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan
over een besluit van de kerkenraad om extra geld uit te
moeten geven.
Zorg dat beide partijen nut en noodzaak inzien van de
investering, die niet eerder werd voorzien. Aan de andere
kant moet een kerkenraad er ook begrip voor opbrengen dat bepaalde voorstellen buiten de begroting om
wel eens niet gehonoreerd kunnen worden. Bedenk dan
eventuele alternatieven, of kom met elkaar overeen dat
deze uitgaven in een volgende begroting meegenomen
kunnen worden.
Hoe het ook loopt, bewaar de eenheid tussen kerkenraad
en het college van kerkrentmeesters. Teveel komt het
voor dat er verwijdering ontstaat en dat is funest voor
de gemeente. Zorg dat je het allergrootste doel steeds
in het oog houdt: samen bezig zijn voor onze kerkelijke
gemeente, waarvoor we allemaal een stukje verantwoordelijkheid dragen.
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LAGE RENTE – EEN LUST OF
EEN LAST?
Voor sommige mensen is de lage marktrente plezierig. Huiseigenaren kunnen tegen een lage rente
financieren. De woonlasten zijn aanmerkelijk lager
dan tien jaar geleden. Ook kerkelijke gemeenten
die investeren profiteren van de historisch lage
rente.
Er zijn in de markt ook partijen die het lage renteniveau als last ervaren. Kerkelijke gemeenten met
spaargeld konden voorheen een deel van de predikantsplaats financieren met de renteopbrengsten van
het spaargeld. Dat is vandaag helaas anders. Ook de
pensioenfondsen hebben er last van; de lage rente
is één van de oorzaken van de verslechtering van de
dekkingsgraad.
Oog op de toekomst
De lage rente is een gegeven. Hoe reageert u als
kerkelijke gemeente hierop?
De verwachting is dat de rente de komende jaren
niet spectaculair zal stijgen. Het is daarom verstandig om in het beleidsplan en de meerjarenbegroting
realistisch en voorzichtig te zijn. Reken jezelf niet rijk

met de verwachting dat de rente over twee jaar weer
5% zal zijn.
Het is goed om als kerkelijke gemeente een buffer
aan te houden, zodat in het geval van calamiteiten er
voldoende liquide middelen beschikbaar zijn, maar
wat te doen met de middelen die niet direct nodig
zijn? Het zou jammer zijn als de lage rente leidt tot
inactiviteit. “Laat het geld maar op een spaarrekening
staan en we zien wel”.
Kom in beweging
Inventariseer de mogelijkheden:
- Geld kan vastgezet worden voor een kortere of
langere periode, wat vaak direct al een hoger rendement oplevert.
- Investeer bijvoorbeeld in zonnepanelen of in het
verduurzamen van de kerkelijke gebouwen. Ook
het vervangen van een grote oude pastorie met
energielabel G is misschien een optie.
- Investeer in het pastoraat: in de kerk denken we
toch niet alleen aan financieel rendement, maar
ook aan geestelijk rendement.
Graag denken we met u mee om de bedreiging van
de lage rente om te buigen naar een kans voor de
kerkelijke gemeente.

ZONDER ANBI-STATUS WORDT GELD
WERVEN MOEILIJKER
Voldoet uw gemeente aan de ANBI-verplichtingen?
Dat is een vraag waarop uw college antwoord moet
hebben voor de datum van 1 mei 2019.
De Belastingdienst heeft aangegeven dat een
aanzienlijk aantal PKN-gemeenten en diaconieën
hun ANBI-verplichtingen niet op orde heeft. Als dit
niet verandert, verliezen ze vanaf 1 mei aanstaande
de status van algemeen nut beogende instellingen
(ANBI).
Onlangs is de ANBI-status van 35 rooms-katholieke
parochies ingetrokken. Deze parochies hadden hun
jaarcijfers over 2016 nog niet gepubliceerd, ondanks
een waarschuwing van de Belastingdienst.

Effect op geldwerving
Zonder deze status kunnen de gemeenteleden hun
giften niet meer fiscaal aftrekken. Dit heeft zeker
effect op uw geldwerving, omdat sommige gevers rekening houden met de fiscale mogelijkheden. Om te
voorkomen dat om deze reden de inkomsten teruglopen, adviseren wij u zo snel mogelijk aan de slag te
gaan met het actualiseren van de ANBI-gegevens op
uw website.
Actie
De eerste actie betreft in ieder geval de jaarrekening
over 2017. Ook kunt u onder andere denken aan de
publicatie vóór 1 juli via internet van de jaarcijfers
van het jaar ervoor en het opstellen én publiceren
van een actueel beleidsplan.

UITBREIDING AUTOMATISCHE DIENSTVERLENING
SKG stemt, voor zover haalbaar, voortdurend de
diensten af op de behoefte van de gemeenten en
diaconieën. Ook in 2019 breidt SKG de dienstverlening uit.
Verwerking van digitale rekeningafschriften
De gemeente of diaconie kan nu het rekeningafschrift uit SKG Online printen of het bestand downloaden. Het gedownloade bestand kan vervolgens
worden ingelezen in de bijdragemodule of het
boekhoudpakket.
Gemeenten en diaconieën die gebruik maken van
LRP of Scipio Online hebben ook de mogelijkheid om
SKG te machtigen de digitale rekeningafschriften automatisch te versturen naar LRP of Hagru. Deze optie
wordt in de eerste helft van dit jaar uitgebreid voor
gemeenten die gebruik maken van Twinfield.
Aanbieden van incassobestanden
Een gemeente of diaconie kan op dit moment in LRP
of Scipio Online een incassobestand genereren, wat
wordt ingelezen in SKG Online, en ter verwerking
wordt aangeboden.

Gebruikers van de dienstverlening van LRP, kunnen
de Dienstenorganisatie machtigen om automatisch
de incassobestanden naar SKG te versturen en ter
verwerking aan te bieden. Deze mogelijkheid wordt
nu ook beschikbaar voor gebruikers van Scipio Online en Twinfield. Dit zal respectievelijk in het eerste
kwartaal en in de eerste helft van dit jaar zijn.
Efficiëntie en continuïteit
Door de uitbreiding van deze diensten kan het aantal
handmatige handelingen worden beperkt en de
continuïteit worden verhoogd. Tijdens vakanties of
ziekten worden de afschriften gewoon verwerkt en
de incassobestanden ter verwerking aangeboden.
De gebruiker blijft vanzelfsprekend inhoudelijk verantwoordelijk voor de verwerking.

OVERGANG BETALINGSVERKEER: KLANTERVARING
Het is nu een aantal maanden geleden, dat SKG de
overgang van het betalingsverkeer maakte van Van
Lanschot Bankiers naar de Rabobank. Hoe heeft de
kerkelijke gemeente dit ervaren? We vroegen het
aan de heer Koos Timmer, voorzitter van het College
van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente
Asperen.
Hoe was de communicatie rond de overgang?
De heer Timmer geeft aan, dat de informatie helder
was. “In de informatiebrochure stond precies wat je
kon verwachten, zoals het feit dat er een paar dagen
geen betalingsverkeer was. Je moet er tijdens zo’n
transitie op vertrouwen dat alles goed gaat lopen. Het
liep ook conform wat gecommuniceerd was, met uitzondering van het beschikbaar stellen van de eerste
dagafschriften. Dat duurde iets langer dan verwacht.”
Wat zijn uw ervaringen rond de omzetting van de
rekeningen?
Naast voorzitter is de heer Timmer ook administrateur
van het CvK. Hij geeft complimenten voor de manier

waarop de omzetting door SKG is gerealiseerd. “Het
is voor ons perfect verlopen, op één punt na: bij
het aanmaken van de incassobatch stond het oude
SKG-rekeningnummer nog in Twinfield. Dit is vervolgens aangepast, waarna de incassobatch alsnog kon
worden verwerkt.”
Heeft u nog bijzondere reacties van gemeenteleden
gehad?
Er kwamen een paar reacties, onder andere van
enkele beheerders van de rekeningen-courant van de
verenigingen en de commissies. “Nu de SKG-rekening
een Rabobank-nummer heeft, zijn de beheerders
benieuwd of ze bijvoorbeeld ook kunnen afstorten bij
de plaatselijke Rabobank.”
SKG heeft deze vraag ook van verschillende andere kerkelijke gemeenten gekregen. De nieuwe rekening-courant loopt bij SKG en kan niet worden gebruikt om geld
te storten via een stortingsapparaat bij de Rabobank.
Voor het tellen en storten van contant geld blijft SKG
Cash het alternatief.

Asperen, Ned. Herv. of St. Catharinakerk

PINZUIL IN DOMKERK
Ook in de Domkerk te Utrecht staat een pinzuil,
waarmee bezoekers op eenvoudige wijze geld
kunnen doneren. De Domkerk is dagelijks open
en ontvangt per jaar meer dan 400.000 bezoekers
uit Nederland en alle uithoeken van de wereld.
De kerk was in 2018 de meest bezochte ‘kerk-infunctie’ van Nederland.
Donatie
De pinzuil is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waaronder een touchscreen en een pinautomaat. Op het touchscreen staan één of twee
doelen vermeld waarvoor een donatie kan worden
gedaan. Via de pinautomaat kan de gift direct
worden voldaan, met de pinpas óf contactloos
betalen. Ook creditcard transacties worden
ondersteund. Op het optionele beeldscherm boven
de zuil kan een doorlopende presentatie over de
doelen worden getoond.
Mogelijkheden
Als u interesse heeft in de mogelijkheden van de
pinzuil, kunt u dit bespreken met uw SKG-accountmanager. Ook kunt u rechtstreeks contact
opnemen met Pintip uit Nieuwleusen op het
telefoonnummer (0529) 484004.

WILT U DE KERKENBEURS
2019 GRATIS BEZOEKEN?
Bestel dan gratis toegangskaarten met de code
KB2019SKG op tickets.kerkenbeurs.nl.
Wij ontmoeten u graag in onze SKG stand.
U bent van harte welkom.

Pinzuil in de Domkerk te Utrecht

Accountmanagers:
Regio Noord:

Regio Zuid:

Bertil Prins
André Boer
(0182) 58 80 60		 (0182) 58 80 61
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