Jaarverslag College van Kerkrentmeesters over het kalenderjaar 2017
Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen
Aan de hand van de beleidspunten uit het Beleidsplan 2016-2020 hierbij
het verslag van de kerkrentmeesters over het kalenderjaar 2017.
Het beleidsplan 2016-2020 richt zich op vijf speerpunten t.w.:
1. Toekomstgericht 2. Liturgie 3. Generatiekerk 4. Samenwerking
5. Communicatie
1.Toekomstgericht
Kerkrentmeesters 2016-2020
a. Behoud van de predikantsplaats in zo groot mogelijke bezetting,
rekening houdend met de financiële perspectieven
b. Onderzoek naar mogelijkheden samen te werken met andere kleine
gemeenten
c. Up to date houden van de ledenadministratie door mutaties tijdig te
verwerken
d. Nieuw ingekomenen z.s.m. doorgeven aan de wijkouderlingen.
Raadpleeg sleutel door ouderlingen
e. Uitvoering geven aan BRIM plan/onderhoudsplan
Door vergrijzing en overlijden neemt het ledental af. De inkomsten uit
levend geld (collecten, giften, vrijwillige bijdragen etc.) zullen dan ook
niet stijgen. Een sluitende begroting blijft echter uitgangspunt.

Kerkrentmeesters 2017
a. De predikantsplaats is voor 75% bezet. Onze predikant is na een
gedeeltelijke inzetbaarheid door ziekte per 1 oktober 2017 weer voor
haar gehele taakomvang inzetbaar.
b. We volgen actief als kerkrentmeesters van de Kloosterkerk
gemeente de fusiebesprekingen van onze cluster gemeenten
Garmerwolde, Thesinge, Stedum en Ten Post. Zonder ons er
inhoudelijk mee te bemoeien. Van fusie met onze clustergemeenten
is voorlopig geen sprake.
c. Het up to date houden van de ledenadministratie door mutaties
tijdig te verwerken is voor de wijkouderlingen mogelijk door een
“sleutel” te gebruiken om toegang te krijgen tot het
ledenadministratie programma (LRP systeem). De heer Ben Bosch is
hierbij de contactpersoon.
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d. Zie hiervoor punt c
e. M.i.v. 2017 is de benaming van het structureel onderhoudsplan voor
monumenten gewijzigd in SIM onderhoudsplan.(Subsidieregeling
Instandhouding Monumenten). Afgelopen kalenderjaar is er een
aanvang gemaakt met het opstellen van het nieuwe SIM plan voor
de periode van 2019-2024. We hebben voor het opstellen van
aanvraag SIM plan ondersteuning door het SBKG-NN (voorheen
SBKGD).
Het financiële resultaat over 2017 komt indien we het groot
onderhoud niet mee rekenen uit op een tekort van rond € 2.000,Dit tekort zal naar verwachting de komende jaren licht stijgen en zal
uit de reserves worden gefinancierd.
De verkoop van een aantal m2 grond t.b.v. parkeerplaats bij
begraafplaats Woltersum heeft dit jaar zijn beslag gekregen en is bij
de notaris gepasseerd.
2. Liturgie
Kerkrentmeesters 2016-2020
Het op peil houden van het organistenbestand en de planning van de
organisten in de kerkdiensten.

Kerkrentmeesters 2017
In 2017 is de planning van de organisten verzorgd door mevr.
W. Westerhof. Voor de vergoeding van de organisten wordt er een
onderscheid gemaakt tussen gediplomeerde organisten en
ongediplomeerde organisten m.i.v. 2017.
3. Generatiekerk
Kerkrentmeesters 2016-2020– t.a.v. middengroep
a. Het vinden van een goed evenwicht tussen gewenste uitgaven
enerzijds en de jaarlijkse inkomsten anderzijds.
b. Risico-inventarisatie maken: hoeveel invloed de terugloop van het
aantal kerkleden hierop heeft.

Kerkrentmeesters 2017– t.a.v. middengroep
a. Het financiële resultaat over 2017 komt indien we het groot
onderhoud niet mee rekenen uit op een tekort van rond € 2.000,Dit tekort zal naar verwachting de komende jaren licht stijgen en
zal uit de reserves worden gefinancierd.
b. Risico-inventarisatie is nog geen start mee gemaakt in 2017 door
kerkrentmeesters.
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4. Samenwerking
Kerkrentmeesters 2017
Zie toekomst gericht punt 1.b
5. Communicatie
Kerkrentmeesters 2016-2020
a. Onderzoeken hoe we de internetsite nog beter kunnen gebruiken,
wat betreft nieuwe multimediale mogelijkheden. Onderzoek
mogelijkheid diensten uitzenden via internet.
b. Standpunt innemen over gebruik social media.

Kerkrentmeesters 2017
a. Aandachtspunt hierbij zijn onze clustergemeenten om te bezien of
we niet samen de internetsite moeten aanpassen volgens het model
gehanteerd door PKN. Ook het verdere internet gebruik en uitzenden
van kerkdiensten zal daarin worden meegenomen als integraal
aandachtspunt.
b. Nog geen standpunt over ingenomen in 2017.

Aardbevingsschade 2017:
Ook dit kalenderjaarzijn hebben er verschillende inspecties
plaatsgevonden van ons kerkgebouw. Een daarvan is het zgn Calvi
onderzoek. De inspecties maken onderdeel uit van een onderzoek naar
een nieuwe beoordelingsmethode om te bepalen of gebouwen bestand zijn
tegen aardbevingen. De resultaten van dit onderzoek zullen naar
verwachting eind 2018 worden bekend gemaakt.
M.i.v. 9 januari 2017 is begonnen door aannemersbedrijf Jurriens uit
Groningen met het herstellen van geconstateerde aardbevingsschade
zowel binnen als buiten de Kloosterkerk en Kloosterstee. De
werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot eind april. Gedurende
deze periode zullen alle kerkelijke activiteiten en erediensten worden
verplaatst naar de kerk en bijgebouw in Woltersum.
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Algemeen:
Het College van Kerkrentmeesters vergadert steeds 2 weken
voorafgaande aan de Kerkenraadsvergadering, totaal 5 keer in 2017. Alle
grote en belangrijke beslissingen komen via het Moderamen op de
Kerkenraad. Het uitgangspunt is en blijft een zo groot mogelijke openheid
te betrachten. Enkele dagen voorafgaande aan de
kerkenraadsvergaderingen worden de kerkenraadsleden schriftelijk op de
hoogte gebracht van alle activiteiten waarbij kerkrentmeesters zijn
betrokken. Tijdens de kerkenraadsvergadering kunnen hierover vragen
worden gesteld en wordt er, waar nodig, toelichting gegeven.
In het verslagjaar 2017 waren de volgende leden betrokken bij het
kerkrentmeesterwerk:
Cor Westerholt, voorzitter en tevens lid van het Moderamen.
Klaaske Lalkens, behartigt o.a. de belangen van Woltersum
Henk Guikema, o.a. belast met onderhoud en overige technische
aangelegenheden
Frank van Steenwijk, penningmeester.
Rein Nijboer, secretaris
Gerardus Buruma, contactpersoon en coördinator m.b.t.
aardbevingsschade
Het College van Kerkrentmeesters werd in haar taken bijgestaan door de
volgende vrijwilligers:
Kosteres Lina Mensinga
Willy Westerhof als coördinator organisten
Dirk Pijper als administrateur
Ben Bosch als LRP contactpersoon en tevens ledenadministrateur
John Havinga die samen met Gerardus Buruma richting geeft aan het
plannen en uitvoeren van het onderhoud van de Kloosterkerk en de
gebouwen.
En daarnaast een aanzienlijk aantal, niet bij name genoemde vrijwilligers.
Zij doen gevraagd en ongevraagd vele werkzaamheden voor de
Kloosterkerkgemeente.
Ten Boer, februari 2018
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