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Hoe gaat SKG de toekomst in?
Bij het stilstaan van een jubileum wordt uitgebreid teruggeblikt naar het verleden. Mooie momenten worden
opgehaald en successen worden nogmaals gevierd.
Toch is het goed om bij een jubileum niet alleen stil te
staan bij het verleden maar ook te kijken wat we kunnen leren van onze eigen geschiedenis. We moeten ons
daarbij de vraag stellen hoe we dit naar de toekomst toe
kunnen gebruiken.
Nu zegt er misschien iemand: “de toekomst ligt voor
ons verborgen”. Dat is waar (en waarschijnlijk is dat ook
maar beter!). Toch blijft staan dat veel zaken die in het
verleden op ons af kwamen in een of andere vorm in de
toekomst ook weer voorbij komen.

Kortom, een jubileum vieren is een goede en vreugdevolle zaak. Je mag dankbaar zijn voor alle goede gaven
die werden ontvangen. Het zou jammer zijn wanneer je
dan ook niet kijkt naar de toekomst.
Wat betekent dit voor SKG? Voor SKG blijft het belangrijk
heel goed naar de kerkelijke gemeenten te kijken. Wat
is er nodig bij de plaatselijke gemeenten? Waar kan SKG
van dienst zijn? SKG bevindt zich midden in de hectische
financiële wereld. Het is daarom van belang een financieel gezonde “onderneming” te blijven zodat we de
kerkelijke gemeenten in de toekomst kunnen blijven bedienen. Dit heeft het verleden ons in ieder geval geleerd!

De kerk heeft altijd ups en downs gehad. Tijden van
bloei en tijden van afbraak. Ook economisch gezien zijn
er tijden van recessie en tijden van grote welvaart. Ten
diepste is er niets nieuws onder de zon.
Het lijkt er echter op dat we zowel binnen de kerk als
buiten de kerk soms weinig willen leren van de geschiedenis. Een bekend spreekwoord luidt: een ezel stoot zich
in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen! Nu
wil ik niemand vergelijken met dit dier (ofschoon dit dier
in de Bijbel er best goed af komt!). Maar velen maken
vaak dezelfde fouten als die in het verleden gemaakt
zijn.

Teun Copier

50 JAAR SKG
Dinsdag 15 december 1970 is de oprichtingsdatum
van Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Eigenlijk gaat
onze dienstverlening aan kerken nog verder terug
in de tijd. Oud-directeur de heer Kaars blikt terug
en de huidige directeur de heer Copier kijkt vooruit.
Daarover leest u meer in deze speciale editie van
SKG Nieuws.
Waar staat SKG anno Domini 2020?
In de voorbije jaren is er veel veranderd en gebeurd.
SKG heeft zich ontwikkeld tot hét adres voor financiële dienstverlening aan kerken en aanverwante
instellingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Voor sparen, betalingsverkeer én de kerkelijke
webwinkel SKG Collect met de Appostel app geldt dit
alleen binnen de PKN.
Voor het financieren verstrekt SKG hypothecaire
leningen en kredieten aan alle kerken van protestants-christelijke aard. Dat kan gaan over kerk- en
verenigingsgebouwen, pastorieën en overbruggingsfinancieringen, maar ook over de financiering van
ouderenhuisvesting en andere diaconale projecten.

Scherpe tarieven voor kerken
Door de jarenlange bancaire en kerkelijke ervaring
én de kennis van actuele zaken, kan SKG u met
maatwerk een financiering bieden onder gunstige
condities. SKG heeft landelijk gezien scherpe rentepercentages voor leningen aan kerkelijke gemeenten.
Daarnaast faciliteren we met lage tarieven voor uw
gemeente het betalingsverkeer en de digitale geldwerving.
Uw kerkelijk specialist
SKG is volledig gespecialiseerd in kerkelijke gemeenten. Onze producten en diensten zijn hier helemaal
op toegespitst. Dagelijks behartigen onze zeventien
betrokken en kerkelijk meelevende medewerkers uw
financiële zaken.
Zegen
Anno Domini is latijn voor ‘in het jaar des Heeren’. Zo
mogen we ons afhankelijk weten van Gods onmisbare Zegen op het werk voor de kerkelijke gemeenten
in Nederland.
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Wat is het adres van SKG?			
In welk tv-programma was SKG onlangs te zien?
Wat was de naam van de voorloper van SKG?
Op welk gebied helpt SKG u verder?
Wat is de naam van onze app?
Met welk apparaat logt u in op SKG Online?
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Onder welke rechtsvorm opereert SKG?
Een feestelijke gebeurtenis 			
Deze personen komen graag bij u langs
Wat is één van de producten die SKG aanbiedt?
Voor welke doelgroep is SKG actief? 		

We ontvangen graag uw volledige inzending uiterlijk maandag 10 januari 2021.
U kunt deze via e-mailadres jubileum@skggouda.nl aan ons versturen of eventueel opsturen naar het volgende adres: Antwoordnummer 10029, 2800 VB Gouda.
Onder de goede inzendingen verloten we een aantal leuke attenties.

VAN KASGELDREKENING EN GROOTBOEK NAAR
STICHTING KERKELIJK GELDBEHEER
Tot 1997 functioneerden er twee organisaties
binnen de toenmalige Nederlandse Hervormde
Kerk: Stichting Kerkelijk Grootboek en de Kerkelijke
Kasgeldrekening (KKR)
Oorlogsschade
Het kerkelijk grootboek werd kort na de Tweede
Wereldoorlog opgericht om kerken met oorlogsschade te financieren. Het grootboek financierde kerken
en aanverwante organisaties met geld dat de kerkvoogdijen en diaconieën inlegden door middel van
een zogenaamde inschrijving (vanaf een looptijd van
twee jaar). Vanwege de groeiende activiteiten werd
het grootboek op 15 december 1970 omgezet in een
stichting, Stichting Kerkelijk Grootboek.
Korte geld
De KKR werd opgericht in 1957 met als doelstelling
“het verkrijgen van een hoger rendement op liquide
middelen van de deelnemers”. Dit doel werd bereikt
door het samen bundelen van aangetrokken geld-

middelen en op die manier een hoger rendement
te bedingen bij de banken. De KKR richtte zich met
name op het “korte geld”, perioden tot twee jaar vast.
Daarnaast verzorgde de KKR vanaf de jaren tachtig
het kerkelijk betalingsverkeer, in eerste instantie met
behulp van de Crediet- en Effectenbank te Utrecht.
Fusie
De KKR had geen personeel in dienst en stond onder
beheer van Stichting Kerkelijk Grootboek. Voor de
kerkelijke klanten was deze situatie ondoorzichtig,
twee kleinere organisaties die financiële producten
aanboden, terwijl de bedrijfsvoering met twee bedrijven en twee administraties niet optimaal was.
Daarom werd in 1996 besloten de KKR en het Grootboek te laten fuseren. Vanaf 1997 fungeert Stichting
Kerkelijk Geldbeheer als dé financiële dienstverlener
binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

“IK TROF EEN BETREKKELIJK EENVOUDIG BEDRIJF AAN”
Op een zonnige herfstmiddag spraken we met de
heer W.A. (Wim) Kaars. Hij was directeur van SKG in
de periode 1990-2003. Daarvoor was hij werkzaam
bij de NMS-spaarbank, toen een dochter van de ING.
De heer Kaars begon op 1 juli 1990 als opvolger van
de heer C.A. Potter, die vanaf 1970 directeur was. “Ik
trof een betrekkelijk eenvoudig bedrijf aan” aldus de
heer Kaars. De Stichting Kerkelijk Grootboek en de
Kerkelijke Kasgeldrekening hielden in 1990 kantoor
in het gebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk
te Leidschendam. Op de begane grond huurden ze
een aantal kamers.
In de periode 1990-2003 maakte SKG een stormachtige groei door. Het balanstotaal was per 31
december 1990 (omgerekend) € 72 miljoen en op 31
december 2002 € 193 miljoen.
Hogere rente door bundeling
Vanaf het begin heeft de heer Kaars goed kunnen
samenwerken met een betrokken bestuur. De toenmalige voorzitter, de heer B. van Marken, gaf veel
vertrouwen aan de directie en medewerkers. De automatisering stond in die tijd nog in de kinderschoenen, eerst werd de administratie nog voor een deel
uitbesteed, maar al snel kon SKG beschikken over een
eigen bankadministratie. “Ik werd aangenomen met
het doel om met name het spaargeld te laten groeien” geeft de heer Kaars aan. Door de bundeling van
spaargeld kon SKG een hogere rente bedingen bij de
banken. De kerkvoogdijen en diaconieën profiteerden
hiervan.

Klanttevredenheid
Met de fusie tussen het
Grootboek en de Kerkelijke
Kasgeldrekening konden
schaalvoordelen behaald
worden en was de dienstverlening duidelijker voor
de klanten.
Eind jaren negentig werd
een professionele buitendienst opgezet. De collega’s
adviseerden de kerkelijke
klanten ter plaatse, niet
de heer W.A. (Wim) Kaars
alleen over het spaargeld,
maar ook over een efficiënte inrichting van het betalingsverkeer. Hierdoor steeg de klanttevredenheid en
groeide SKG verder.
Verhuizing
In 1999 werd het besluit genomen dat SKG naar Gouda zou verhuizen. Op 31 augustus 2000 werd het kantoor aan de Vossenburchkade in gebruik genomen. De
heer Van Marken, inmiddels oud-voorzitter, onthulde
toen het speciaal ontworpen glas-in lood raam.
De heer Kaars zegt tot slot dat hij dankbaar is dat hij
bij SKG heeft mogen werken en leiding kon geven aan
een groeiende organisatie.

Archieffoto, de directeuren in de periode 1970-2020
v.l.n.r. T.H. Copier, W.A. Kaars en C.A. Potter

JUBILEUMVIDEO
In een korte video kunt u zien hoe wordt stilgestaan
bij het 50-jarig jubileum. Aan het woord komen dominee Marco Batenburg, preses van de generale synode
van de Protestantse Kerk in Nederland, de heer Dirk
Duijzer, bestuursvoorzitter SKG en de heer Teun Copier, directeur SKG.

Vanwege de Covid-19 maatregelen hebben we onze
jubileumbijeenkomst van 9 december moeten annuleren. We hebben nu een video gemaakt waarin we
onze relaties willen bedanken voor het vertrouwen
dat we als SKG de afgelopen jaren hebben ontvangen.
U kunt de jubileumvideo onder andere zien via onze
website www.skggouda.nl

EEN IMPRESSIE DOOR DE TIJD, 50 JAAR SKG
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