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‘Als het getij verloopt, moet men
zijn bakens verzetten’
Zo luidt het aloude spreekwoord. We zien het voor
ons. Een mooi schip vaart op één van onze grote
rivieren. Belangrijk is wel dat het schip een veilige
vaarroute heeft. Vanaf het schip kan de schipper
echter niet zien waar de zandbanken of waar de diepe
vaargeulen liggen. Daarom vertrouwt hij op de bakens
die de juiste vaarroute markeren.
Eb en vloed hebben in de tijd grote invloed op de
vaarroutes. Zandbanken worden hierdoor verplaatst
en vaargeulen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Als men de bakens dan niet verzet, kunnen er
grote ongelukken gebeuren!

zijn, maar dat beslissingen vooruitgeschoven worden.
Men verwoordt het eerst in een beleidsplan, belegt
het daarna bij een commissie en pas veel later (en
wellicht té laat) wordt uiteindelijk de verandering
doorgevoerd.
Laten we het spreekwoord maar gewoon volgen.
Signaleer veranderingen in het getij en anticipeer
hierop, zodat je de bakens op tijd kan verzetten. Hierbij rekening houdend dat kerkelijke “molens” over
het algemeen langzaam draaien om een zorgvuldige
besluitvorming en voldoende draagvlak te creëren.
Ook moet niet vergeten worden om de gemeenteleden goed te informeren waarom de veranderingen
plaatsvinden.

Ik hoop dat bij uw gemeente de bakens op tijd
worden verzet. Anders zal de wal het schip zelf
Een kerkelijke gemeente is als een schip varend op de keren (om nog maar eens een ander spreekwoord te
rivier. Een gemeente zal stranden wanneer men niet
gebruiken!).
tussen de goede bakens vaart. Als het getij echter verloopt, moet men tijdig reageren, met name de leiding
van de kerk.
Ik ben wel eens bang dat we binnen de kerk zaken
willen veranderen, zonder dat het getij is verlopen.
Men verandert zaken zonder dat daartoe noodzaak
is of zonder dat men daarvan de consequenties
goed overziet. Aan de andere kant zien we binnen de
kerkelijke gemeenten ook dat er situaties veranderd
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DIGITALE ACTIE
KERKBALANS: OOK VOOR
UW GEMEENTE
Steeds meer PKN-gemeenten stappen over op de
digitale toezegging en verwerking van de jaarlijkse geldwervingsactie. Daarnaast zijn veel andere
gemeenten bezig om zich te oriënteren op deze
unieke mogelijkheden van de kerkelijke webwinkel
SKG Collect met bijbehorende Kerkgeld app.
Bespaar tijd en kosten
De eerste voorbereidingen voor de landelijke Actie
Kerkbalans 2020 zijn bij de meeste gemeenten al
gestart. Naast de papieren versie is de digitale vorm
een efficiënte en eigentijdse aanvulling. Het doen
van toezeggingen en bijdragen kan door SKG Collect
volledig geautomatiseerd worden verwerkt in uw
bijdragenadministratie van LRP of Scipio (Online). Dit
bespaart u tijd en kosten én het legt minder beslag
op de vrijwilligers.

Gemak voor gemeenteleden
Het is voor uw gemeenteleden daarbij gemakkelijk om in een paar (muis)klikken de toezegging te
regelen. Het afgeven en ophalen van de enveloppen
is voor de digitale toezeggers niet meer nodig. De gerealiseerde besparing op papier (voor onder andere
de formulieren en folders) is een mooie bijdrage aan
de duurzaamheid binnen de kerk.
Ook voor uw gemeente
Als u wilt weten wat de digitale Actie Kerkbalans
voor uw kerkelijke gemeente kan betekenen, kan
één van de SKG-accountmanagers vrijblijvend naar u
toe komen voor een demonstratie. Een afspraak kan
zowel voor overdag als voor de avonduren worden
gemaakt. Meer informatie kunt u vinden via
www.skggouda.nl/skg-collect/vervolg.

REKENINGNUMMER BIJ SKG OF TOCH BIJ RABO?
SKG is een zelfstandige stichting en geen bank.
Voor het betalingsverkeer maakten we tot vorig
jaar gebruik van de diensten van Van Lanschot Bankiers, te zien aan de letters FVLB in het rekeningnummer. Sinds 1 november 2018 verzorgt de Rabobank het betalingsverkeer voor SKG. Een gevolg
hiervan is dat uw rekeningnummer is gewijzigd. We
hebben u hierover uitgebreid geïnformeerd.
Alle rekeningen-courant bij SKG hebben nu de letters
RABO, gevolgd door de cijfers 03737. Net als in de
oude situatie zijn dit nummers die in de boeken van
SKG geadministreerd worden met de service van SKG
en de mogelijkheid om van SKG Online gebruik te
maken. De Rabobank heeft geen inzicht in het saldo
en de overige condities zoals betaallimieten, be-

voegdheden en kredietfaciliteiten. Het is daarom niet
mogelijk om een SKG-rekening toe te voegen aan
Rabo Internetbankieren of een Rabo-rekening toe te
voegen aan SKG Online.
Depositogarantiestelsel
Omdat SKG geen bank is, vallen de tegoeden op
de (spaar)rekeningen niet onder het depositogarantiestelsel. SKG financiert alleen aan kerken en
aanverwante organisaties met goede zekerheden.
Door een voorzichtig uitzettingenbeleid, gekoppeld
aan een hoge solvabiliteit is het risicoprofiel van SKG
laag. Geld dat we niet kunnen uitlenen binnen onze
doelgroep vertrouwen we toe aan de Nederlandse
systeembanken.

KERKEN BESPAREN BIJ SKG MINIMAAL € 400.000,PER JAAR OP KOSTEN BETALINGSVERKEER
SKG biedt aan PKN-gemeenten een goed verzorgd
betalingsverkeer tegen een lage prijs met een
hoog serviceniveau. De kosten van een SKG rekening-courant zijn € 30,00 per jaar, inclusief de
internetmodule SKG-Online. Voor het reguliere
(Europese) betalingsverkeer worden geen kosten in
rekening gebracht.
Als financiële dienstverlener biedt SKG de meeste
bankdiensten aan, behalve een pinpas. Voor het
afstorten van contant geld bestaat de aanvullende
oplossing SKG Cash. Het is ook mogelijk om een
incassocontract af te sluiten. De verwerking van
incassobatches is gratis.
Een eenvoudig rekenvoorbeeld
Stel een gemeente heeft 5 rekeningen-courant, die
bij een commerciële bank gemiddeld
€ 130,- per jaar per rekening kosten. De totale
jaarlijkse kosten bedragen daarmee € 650,-. Bij SKG
betaalt een kerkelijke gemeente in totaal € 150,voor deze 5 rekeningen. Een besparing van € 500,per jaar!

Wat betekent dit voor de totale PKN en voor úw
gemeente in het bijzonder?
In 2018 betaalde SKG € 417.000,- aan derden om
het betalingsverkeer voor de kerkelijke 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 renteresultaat. Op die manier geeft SKG gestalte aan het
motto “Geld van de kerk, voor de kerk”.
Iedere gemeente en iedere situatie is uniek. In gesprek met uw accountmanager berekent hij u graag
voor wat SKG voor uw gemeente kan besparen.

ACTIE KERKBALANS DIGITAAL IN BARNEVELD
Het maken van de stap om Actie Kerkbalans te digitaliseren kan in uw gemeente veel vragen oproepen.
Hoe gaan we dit aanpakken? Wat te doen met mensen die niet digitaal benaderbaar zijn? Wat brengt
het voor extra werkzaamheden met zich mee?
In dit artikel vertelt Klaas List van de Protestantse
Gemeente Barneveld over hun ervaringen.
In 2017 is besloten om een begin te maken met het
digitaliseren van Actie Kerkbalans in Barneveld. Andere gemeenten waren inmiddels voorgegaan en er is
dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van de
PKN-gemeente in Oegstgeest. “Gelukkig beschikken
we nog steeds over voldoende mensen die in januari
langs de deuren gaan om Actie Kerkbalans tot een
succes te maken”, vertelt de heer List, “het was nog
geen echte noodzaak om te digitaliseren, maar we zagen ook voordelen. Bijvoorbeeld het ontlasten van de
lopers en vooral dat het gemeentelid zelf de toezegging direct in LRP zet en een e-mail met een keurige
terugmelding ontvangt.”
Tijdens de Actie Kerkbalans 2018 is de mogelijkheid geboden om vanaf het jaar daarop over te gaan
op de digitale versie. Daarvoor werd een formulier
gebruikt, gemaakt met Google Forms, waarmee de
leden hun e-mailadres konden doorgeven. Een correct
e-mailadres is dan wel van cruciaal belang. Dit jaar

was de verhouding 20:80. Het komend jaar stijgt het
percentage digitale gebruikers van Actie Kerkbalans
naar 25%. Het is opmerkelijk dat 90% van de digitale
deelnemers gemiddeld meer bijdraagt dan de papieren deelnemers.
“Het advies was om op tijd te beginnen met de voorbereiding”, gaat de heer List verder, “en dat hebben
we gedaan. Actie Kerkbalans digitaal heeft tijd nodig
om alles goed (in) te regelen. Je moet je weg zoeken
in meerdere systemen. We hebben La Posta gebruikt
om gepersonaliseerde brieven te versturen met daarin een linkje naar de digitale folder en de mogelijke
betaalwijzen. Je kunt met La Posta ook de reacties op
de e-mails monitoren.”
Binnen de gestelde termijn heeft 75% van de digitale
gebruikers gereageerd. Dat was enigszins tegenvallend, gezien het feit dat de deelnemers zelf actie
moesten ondernemen voor het digitaal doorgeven
van hun e-mailadres. Na de derde herinnering was de
respons 96% ten opzichte van 92% van de papieren
variant.
De heer List merkt verder nog op: “Volledig digitaal
zou heel mooi zijn, maar zover zijn onze leden nog
niet.”

OVERSTAPSERVICE STOPT!
Het is bijna een jaar geleden dat de rekeningnummers van SKG gewijzigd zijn. Om deze overgang
zo soepel mogelijk te laten verlopen is er een tijdelijke, unieke overstapservice geactiveerd, die
alle overboekingen doorstuurt naar het nieuwe
rekeningnummer.
Deze service stopt per 1 december 2019. Vanaf
deze datum wordt iedere overboeking naar/met
het oude FVLB-rekeningnummer geweigerd. De
kerkelijke gemeente ontvangt deze gelden dan
niet meer!
Gebruik van de overstapservice
Op de rekeningafschriften kunt u zien of er nog
gebruik wordt gemaakt van de overstapservice. In
de omschrijving van de overboeking staat dan vermeld: Via …. (met het oude FVLB-rekeningnummer).
Met de zoekfunctie in SKG Online (Afschriften/
mutaties) ziet u de desbetreffende mutaties in één
oogopslag door de zoekterm “FVLB” te gebruiken. Vergeet hierbij niet een bepaalde periode te
selecteren.
Neem contact op met uw gemeenteleden
Het is van belang om contact op te nemen met
de betreffende gemeenteleden die nog gebruik
maken van de overstapservice. In de praktijk zal dit
vaak gaan om periodieke overboekingen die door
de bank zijn ingesteld en ook via de bank gewijzigd moeten worden.
Wanneer het oude rekeningnummer via internetbankieren gebruikt wordt, verschijnt een melding
dat dit rekeningnummer niet in gebruik is.
Incasso
Daarnaast is het zinvol om de bedrijven die nog
incasseren via het oude rekeningnummer te informeren dat zij dit via het nieuwe rekeningnummer
gaan doen. Het is niet nodig hiervoor een nieuwe
machtiging af te geven. U voorkomt hiermee dat
er mislukte incasso’s plaatsvinden met de daarbij
komende administratieve werkzaamheden.
Laatste controle
We adviseren u om nogmaals na te gaan of u helemaal op orde bent met het gebruik van het nieuwe
rekeningnummer. Het oude rekeningnummer is
straks écht verleden tijd.
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