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‘Keuzes maken, ook al doen ze pijn’
Deze column is niet alleen van toepassing op kerkelijke
situaties, maar kun je overal tegenkomen.
Het zijn van die situaties waar keuzes worden gevraagd.
Een voorbeeld: ga ik een huis kopen of kies ik ervoor
toch maar te gaan huren. Een ander voorbeeld: ga ik als
kerkbestuur SKG Collect gebruiken of kiezen we een
andere weg. Sommige keuzes kun je zelfstandig nemen
en veroorzaken meestal geen “pijn” bij anderen.
Lastiger wordt het als jouw keuze wat doet bij anderen.
Verhuizen met je gezin doet ook het een en ander met
je partner en kinderen. Kiezen voor SKG Collect heeft
invloed op de manier van werken binnen de kerkelijke
gemeente. Soms is het maken van zo’n keuze lastig.
Vaak zie je dan dat dergelijke keuzes uitgesteld worden.
Eigenlijke en oneigenlijke argumenten worden gebruikt
om het uitstel te rechtvaardigen. Een groot nadeel is
echter dat je vaak maar één kans krijgt om een daadwerkelijke keuze te maken. De kans gaat voorbij en komt niet
meer terug. Het gevolg hiervan is, dat alles maar blijft
sudderen en op de oude manier verder gaat. Het plezier
verdwijnt en ook kan het niet maken van een keuze grote
financiële gevolgen hebben.

Ik blijf maar even heel dicht bij SKG. SKG heeft ervoor
gekozen om een bescheiden bijdrage te laten betalen
voor het aanhouden van creditgeld op de rekening-courant. Dit is voor SKG een pijnlijke keuze, want vanuit
onze doelstelling is het onze wens uiteindelijk geld op
te brengen voor de kerkelijke gemeente.
SKG heeft de uiteindelijke keuze goed overwogen. Eén,
die op korte termijn bij onze primaire doelgroep wel
pijn doet, maar zorgt voor de continuïteit van SKG. En
dat is uiteindelijk goed voor de kerkelijke gemeenten.
Maak dus keuzes wanneer het moet, ook als het pijn
doet.

Teun Copier

FINANCIEREN EN SKG
COLLECT OP KERKENBEURS
2020
Ook dit jaar staat SKG met een stand op de Kerkenbeurs 2020, deze keer in Goes en Groningen.
Daar kunt u de medewerkers van SKG ontmoeten
en spreken over diverse onderwerpen, zoals de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
financieren en SKG Collect.
Financieren van ouderenhuisvesting
Naast kerkgebouwen, pastorieën en verenigingsgebouwen, financiert SKG ook ouderenhuisvesting in
samenwerking met kerkelijke gemeenten. Door de
veranderingen in de zorg blijven ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig thuis wonen, waarbij ze, indien
nodig, thuiszorg krijgen. Dit heeft bij een groep
ouderen mogelijk vereenzaming tot gevolg. Met het
oprichten van een woonvoorziening kunnen kerkelijke gemeenten hierbij de ouderen lokaal helpen.
Voor zowel kerkrentmeesters als diakenen geeft
het daarnaast de mogelijkheid om het beschikbare
spaargeld een (diaconaal) rendement te geven.

Ontwikkelingen app
Op het gebied van digitale geldwerving en communicatie met gemeenteleden, zijn er nieuwe ontwikkelingen in de Kerkgeld app. Deze app is een gratis
onderdeel van de kerkelijke webwinkel SKG Collect.
De app krijgt een nieuwe naam en vormgeving, waardoor ze beter aansluit bij de beleving van gemeenteleden. Voor de beheerder wordt het inrichten van de
app eenvoudiger.
Van Groningen tot Goes
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart wordt de Kerkenbeurs Noord gehouden in Hanze Plaza te Groningen.
U kunt daar onze medewerkers Bertil Prins en Janny
Buijze ontmoeten. In de Grote Kerk te Goes op vrijdag 3 en zaterdag 4 april vertegenwoordigen André
Boer, Ilonka de Hoop en Suzanne Lebbink SKG op de
Kerkenbeurs Zuid.
Toegangskaarten
Wilt u één van de Kerkenbeurzen 2020 bezoeken?
Bestel dan uw gratis toegangskaarten met de code
KBNZ2020SKG op tickets.kerkenbeurs.nl. Wij ontmoeten u graag in onze stand.

EVEN VOORSTELLEN
Sinds 14 januari 2019 ben ik, Suzanne Lebbink, in
dienst bij SKG als medewerker creditgelden / betalingsverkeer. Vóór SKG werkte ik ongeveer 19 jaar
bij een aantal lokale Rabobanken en daarna ruim
2 jaar bij een operationele afdeling van Rabobank
Nederland. Mijn werk bestond de laatste tijd voornamelijk uit het bieden van ondersteuning op de
achtergrond bij hypotheekaanvragen.
Het werk bij SKG is afwisselender en heel anders dan
bij de Rabobank. Ik vind het leuk en leer elke dag!
Daarnaast is het fijn om weer rechtstreeks contact te
hebben met onze klanten.
Mijn man en ik hebben twee volwassen kinderen. In
mijn vrije tijd ben ik graag buiten en wandel regelmatig samen met mijn man. Ook hou ik van tuinieren
en als het even kan kom ik op de (elektrische) fiets
naar het werk. Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief
voor onze kerkelijke gemeente.

Suzanne Lebbink

BELEID ECB TREFT OOK UW KERKELIJKE GEMEENTE
Door het beleid van de Europese Centrale Bank
(ECB) is de rente al langere tijd erg laag. Banken
moeten zelfs rente betalen (op dit moment 0,50%)
voor het geld dat ze bij de ECB moeten stallen.
Deze zogenoemde negatieve rente berekenen de
banken sinds enkele jaren door aan hun grote klanten zoals ziekenhuizen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, universiteiten en vermogende
particulieren. Ook SKG moet sinds vorig jaar een
negatieve rente betalen voor het variabele (spaar)
geld dat wij bij de banken aanhouden.
Gevolgen voor de spaargelden
Om de continuïteit van onze dienstverlening te
kunnen blijven garanderen, is SKG daarom genoodzaakt om een deel van deze extra rentelasten door
te berekenen aan de kerkelijke gemeenten. Daarbij
wordt vooralsnog een vrijstelling gehanteerd: over
een saldo op de Kerkelijke Internetspaarrekening tot
€ 500.000,- wordt geen rente in rekening gebracht.
Er kan maximaal één Kerkelijke Internetspaarrekening per klant worden aangehouden. Voor de bestaande SKG Spaarcontracten verandert er niets.

Gevolgen voor de saldi op rekening-courant
Bij de rekening-courant wordt tot € 5.000,- (per rekening) geen rente in rekening gebracht. Voor bedragen
boven deze grens brengt SKG met ingang van 1 april
2020 een (variabele) rente van 0,15% op jaarbasis in
rekening. Dit wordt per maand afgerekend, zodat de
gemeente zicht houdt op de ontwikkeling van haar
liquide middelen.
Betalingsverkeer en digitalisering tegen
lage kosten
SKG wil voor de kerkelijke gemeenten haar dienstverlening tegen lage kosten kunnen blijven aanbieden.
Dat geldt voor bijvoorbeeld de betaalbare digitale
geldwerving en communicatie door middel van SKG
Collect met de bijbehorende app. Daarnaast kunnen
colleges geld besparen door het betalingsverkeer via
SKG te regelen. Ook in 2020 kost het aanhouden van
een rekening-courant nog steeds slechts € 30,- per
jaar, ondanks de verder gestegen kosten voor het
betalingsverkeer. Op die manier blijft SKG van toegevoegde waarde voor de kerkelijke gemeente.
Voor meer informatie over dit onderwerp kijkt u op
onze website bij https://www.skggouda.nl/contact

OUDERENHUISVESTING NAAST HET KERKGEBOUW
De Gereformeerde Gemeente Utrecht nam in juli
2019 het nieuwe kerkgebouw de Nieuwe Westerkerk in Leidsche Rijn in gebruik. Op 18 december
2019 vond de sleuteloverdracht plaats voor de
bewoners van het naastgelegen appartementencomplex Amalia Staete.
Levensloopbestendig
Amalia Staete is een initiatief van deze kerkelijke gemeente en biedt 24 levensloopbestendige woningen.
De huurappartementen naast de kerk, winkels, openbaar vervoer en medische voorzieningen, zijn ontworpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
wonen én mee te kunnen doen in de samenleving.
De gemeenschappelijke ruimte op de begane grond
wordt gebruikt voor diverse activiteiten en ontmoeting, zoals een gezamenlijke afsluiting van de week,
gezamenlijke maaltijden, ouderenmiddagen, koffieochtenden en het volgen van kerkdiensten. Ouderen
kunnen de ontmoetingsruimte huren voor het vieren
van verjaardagen.
Doelgroep
Voor Amalia Staete bestaat de doelgroep uit:
• Ouderen in de leeftijd van 55+ die de reformatorische leefwijze een warm hart toe dragen;
• Ouderen die zo lang mogelijk hun zelfstandigheid
en veiligheid willen behouden;
• Ouderen die waarde hechten aan een eigen leefsfeer en leefgemeenschap;

• Alleenstaanden en oudere echtparen, waarvan één
of beide partners in de basis nog geen zorg nodig
heeft, maar waarvan in de loop van de tijd een
zorgvraag kan ontstaan;

Financiering en juridische structuur
Naast de financiering van de nieuwbouw heeft SKG
ook meegedacht over de juiste juridische structuur
rond Amalia Staete. Het uitgangspunt is om transparant te zijn met de juridische vorm in het kader
van het onroerend goed en de bijbehorende geldstromen. Daarnaast is bij de bestuurlijke zaken een
goed bestuur van belang met ervaren bestuurders uit
verschillende disciplines en vakgebieden, die elkaar
kunnen aanvullen.
Terugblik
De voorzitter van de stichting Amalia Staete, de heer
Bink, kijkt terug op de samenwerking met SKG: “Direct
bij het eerste contact viel de deskundigheid van SKG
op. SKG heeft kennis van zaken op het specifieke terrein
van kerkelijke initiatieven zoals Amalia Staete; een
terrein waar banken duidelijk moeite mee hebben. De
kennis en begeleiding van SKG gaat veel verder dan de
financiering alleen; ook op juridisch en organisatorisch
gebied zijn wij uitstekend geholpen. En we ervaarden
altijd een erg prettig contact met de SKG-medewerkers.”

Appartementencomplex Amalia Staete

AL 50 JAAR DÉ FINANCIER
VAN KERKELIJK
NEDERLAND
Dit jaar bestaat SKG 50 jaar. Maar eigenlijk gaat
onze dienstverlening aan kerken verder terug in
de tijd. In dit artikel leest u meer hierover.
Voorloper
SKG is hét adres voor financiële dienstverlening
aan kerken en aanverwante instellingen binnen
de Protestantse Kerk in Nederland. Voor spaar- en
betaalproducten en SKG Collect geldt dit alleen
binnen de PKN. Voor het financieren verstrekt SKG
hypothecaire leningen en kredieten aan alle kerken van protestants-christelijke aard.
De voorloper van SKG is het ‘Grootboek’ van de
Hervormde Kerk, dat is ontstaan in de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Hier
konden kerkelijke gemeenten sparen en lenen via
een administratie van de landelijke Hervormde
Kerk. Na de watersnoodramp van 1953 konden
ook veel kerkelijke gemeenten in Zeeland en
Zuid-Holland worden geholpen.
Aparte stichting
In 1970 is voor de steeds groeiende activiteiten
van het ‘Grootboek’ een aparte stichting opgericht: Stichting Kerkelijk Grootboek. In 1996 werd
de naam ‘Grootboek’ veranderd in ‘Geldbeheer’,
omdat de dienstverlening inmiddels breder was
geworden dan alleen sparen en lenen.
Om ons 50-jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij
te laten gaan, wordt hiervoor in december
een speciale jubileumbijeenkomst georganiseerd
voor onze klanten.
Specialist in financieren van kerken
Onze accountmanagers zijn dagelijks bezig met het
financieren van kerkelijke gemeenten door heel
Nederland. Dat kan gaan over kerk- en verenigingsgebouwen, pastorieën en overbruggingsfinancieringen, maar ook over de financiering van ouderenhuisvesting.
SKG heeft landelijk gezien scherpe rentepercentages voor leningen aan kerkelijke gemeenten. Door
de jarenlange bancaire en kerkelijke ervaring én de
kennis van actuele zaken, kan SKG u met maatwerk
een financiering bieden onder gunstige condities.
Nieuwsgierig? Kijkt u dan op onze website:
www.skggouda.nl/financieren

Accountmanagers:
Regio Noord:

Regio Zuid:

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

SKG Nieuws is een uitgave van
Stichting Kerkelijk Geldbeheer
Postbus 147 		 (0182) 58 80 00
2800 AC Gouda		 info@skggouda.nl
Vossenburchkade 69		 www.skggouda.nl
2805 PC Gouda
Fotografie o.a. van Rogier Bos

