bijlage 3

Beleid en werkzaamheden van het College van
Kerkrentmeesters 2019 en verder
Een belangrijk punt voor nu en in de toekomst is, beleid te gaan
uitzetten, hoe we om zullen gaan met ontwikkelingen en situaties,
waar we als MK mee te maken kunnen (zullen) krijgen in de
komende 5 jaar.
Waar gaat het om.
Wat voor gevolgen heeft de vergrijzing voor de MK als het gaat om het financieel in stand houden
van de gemeente ?
Met de vrijwillige bijdrage is het al jaren niet meer mogelijk de exploitatie rond te krijgen.
We zijn afhankelijk geworden van de Snuffelschuur, een onafhankelijke stichting, weliswaar met
een statutaire en morele verplichting, maar toch.
Kunnen we blijven rekenen op legaten en giften van derden?
Gelukkig zijn onze gebouwen onbelast.
Maar wat te denken als de energievoorziening van de gebouwen van het gas af moeten?
Wie gaat dat betalen en hoe ?
De pastorie draagt in niet geringe mate bij aan het vaste vermogen van de MK.
Maar hoe functioneel is deze grote pastorie met 1100 m2 grond?
Zijn we er als kerk om ons vermogen in stand te houden, tot hoever gaat dat?
Veel vragen waar we niet zo maar een antwoord op hebben, maar waar wel aan gewerkt moet
worden.
Actie Kerkbalans
Eén van de kerntaken van het CvK is de actie kerkbalans.
Ieder jaar opnieuw wordt geprobeerd, op creatieve wijze, gemeenteleden te informeren en te
bewegen om aan hun financiële verantwoordelijkheid te voldoen.
Onderhoud en Beheer
Het CvK is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gebouwen en de staat van onderhoud.
Via een goedgekeurde begroting wordt uitvoering gegeven aan het onderhoud van de gebouwen.
Personeelsbeleid
Het CvK geeft overeenkomstig de richtlijnen van de PKN vorm, inhoud en uitvoering aan het
personeelsbeleid

Financiën/financieel beleid.

Het CvK stelt jaarlijks de begroting op, welke na goedkeuring van de kerkenraad, richtlijn is voor de
uitvoering van het beleid.
De PKN ontvangt jaarlijks de balans en exploitatierekening van onze gemeente.
Administratie.
De administratie van de Michaëlkerk wordt beheerd en uitgevoerd door drie penningmeesters (1
ouderling/ kerkrentmeester en 2 kerkrentmeesters).
Eén penningmeester is verantwoordelijk voor het geheel, met als speciale aandacht begroting en
de exploitatie van de MK.
De overige 2 penningmeesters zijn verantwoordelijk voor het betalingsverkeer, verdeeld naar
verschillende onderwerpen.
Gezamenlijk geven zij vorm en uitvoering aan de administratie.
Voor de productie van de jaarcijfers wordt gebruik gemaakt van een professioneel
administratiekantoor.
(Kantoor der Kerkelijke Administratie te Amersfoort.)
Verzekeringen
Het CvK beheert de verzekeringsportefeuille
met als speciale opdracht, dat alles naar waarde en nut verzekerd is.

Relaties CvK
Omdat de MK een brede functie wil hebben in het dorp Leersum (pastoraal en maatschappelijk) is
het nuttig als het CvK daartoe de nodige contacten onderhoud.
Te denken valt hier aan de Snuffelschuur, Feest van de Geest, Open dagen,
Wandeltochten enz, enz.
Ook verdient het aanbeveling om als kerken van Leersum de externe ontwikkelingen gezamenlijk
te blijven communiceren.
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