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In dit nummer: 

 

 SIM-regeling 

 Bestuurskracht 

 Oproep nieuw bestuurslid 

 Donateur? 

 Oude Kerk Borne 

 Grote Kerkenregeling 

 Brandpreventie 

 

Doelstelling 

De SBKG Midden- en Oost 

Nederland stelt zich ten doel 

binnen de provincies Gelderland, 

Overijssel en Flevoland kerkrent-

meesters behulpzaam te zijn in 

zaken van restauratie, herstel en 

onderhoud van gebouwen en hun 

interieur (waaronder orgels) in de 

meest ruime zin van het woord. Ook 

andere gezindten/ eigenaren kunnen 

gebruik maken van onze diensten. 

 

Wist u dat: 

- er een handreiking is inzake 

brandblusmiddelen voor erfgoed, 

uitgegeven door de RCE. 

- er een publicatie is over energie 

besparen voor kerken. 

 

 
 NotreDame Parijs  

(Wikimedia commons) 

 

 

 

 

U kunt ons vinden op internet: 

www.sbkg.nl 

e-mail: info@sbkg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

 

We zijn al weer enkele maanden onderweg in het 

jaar 2019. 

Traditiegetrouw ligt de nadruk voor onze 

medewerkers van het bouwbureau op het maken van 

instandhoudingsplannen in het subsidiekader van de 

SIM, de zesjarige begrotingen en beschrijvingen van 

het voorgenomen herstel.  

Deze regeling genereert thans 60% subsidie omdat 

elders landelijk budget is blijven liggen. Bovendien is 

de toepassing wat versoepeld waardoor klein 

restauratiewerk gemakkelijker wordt gehonoreerd. 

Een andere aanpassing is dat zogenaamde kerken 

met een beperkende bescherming vanwege een 

bepaald onderdeel nu volledig onder de regeling 

vallen.  

Dit keer zijn een dertigtal aanvragen ingediend 

waarmee we tevens kunnen vaststellen dat de staat 

van onderhoud over het algemeen genomen 

verbetert. De SIM-plannen worden namelijk wat 

kleiner van omvang. Een effectieve aanvraag met 

een acceptabele kans van slagen van deze plannen is 

gebaat bij specialistische kennis. Het stemt ons 

tevreden dat steeds meer kerkrentmeesters de weg 

naar ons bouwbureau weten te vinden. 

 

Bestuurskracht 

 

U weet als geen ander dat het rentmeesterschap van de plaatselijke kerk een 

grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Ook dat het soms intensieve 

perioden kent. Door wisselingen van het ambt moet veel kennis opnieuw 

opgebouwd worden. Daarvoor worden intern en via de Vereniging van 

Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN nieuwe leden opgeleid.  Ons bouwbureau 

ziet die spanning en is graag bereid tot ontzorgen waar het gaat om het in 

goede staat brengen en houden van de gebouwen. 

In deze context is onderstaande oproep wellicht iets om te delen binnen uw 

college van kerkrentmeesters. 

 

Oproep voor een nieuw bestuurslid 

 
Ons stichtingsbestuur bestaat uit 9 personen. Binnen het bestuur is er een 

vacature voor een bestuurslid uit het werkgebied Overijssel en Flevoland met 

een financiële achtergrond die t.z.t. als penningmeester zal kunnen fungeren.  

Voor meer informatie neemt u contact op met de huidige penningmeester: 

J. Jongema, Wouwse Plantage 15, 8302 MS Emmeloord;  

Tel. 0527-697180; Email:  ji.jongema@kpnplanet.nl 

http://www.sbkg.nl/


 

Is uw college al donateur van onze SBKG? 

 

Onze Stichting kent een donateursregeling. Door de donateursbijdrage van  ca. 125 gemeenten in Overijssel, 

Gelderland en Flevoland zijn we in staat informatie aan de Colleges van Kerkrentmeesters te verschaffen over 

doelmatig onderhoud en advies en begeleiding bij de restauratie van (monumentale) gebouwen, veelal in de vorm 

van een nieuwsbrief.  

Bovendien kunnen uit die bijdrage de kosten voor een oriënterend, eerste gesprek, met uw College worden gedekt. 

Voor u als college een stimulans om i.g.v. vragen contact met ons op te nemen. 

De donateursbijdrage is op dit moment € 50,- per kerkelijke gemeente en er wordt jaarlijks een brief verzonden 

op welke wijze dit bedrag kan worden overgemaakt. 

Behoort uw College niet bij deze groep van 125 gemeenten dan vragen wij u van harte om dat te overwegen en u 

aan te melden bij ons bouwbureau of onze penningmeester. De contactgegevens staan elders in deze Nieuwsbrief. 

 

Een precaire zaak, dat is het… 

 

Vorig jaar is een ernstig watertekort ontstaan door de uitzonderlijk droge 

zomer. Zodanig, dat funderingen gaan zetten. Ons zijn meerdere gevallen 

bekend van zettingen en verzakkingen. Eén hiervan is de Oude Kerk van 

Borne.  

Door verminderde grondspanning onder de kansel breekt deze van de muur 

af, met als gevolg een scheur dwars door historisch schilderwerk.  

Nu lagen er al plannen voor september 2019 om de muurschilderingen schoon 

te maken en te herstellen, daar komt nu bij het funderingsherstel onder de 

kansel, het injecteren van de scheuren die in de kerk zijn ontstaan en het 

verbeteren van de kapconstructie. In goed overleg met de kerkrentmeesters 

hebben wij de plannen voorbereid en zullen deze later dit jaar ten uitvoer 

brengen. 

 

De Kerkrentmeesters van de Oude Kerk zijn voortvarend bezig om financiële steun te vinden voor deze 

werkzaamheden. Wij bevelen deze acties dan ook van harte aan en verwijzen u daarvoor naar hun internetpagina: 

www.pgborne.nl/restauratie.  

 

Grote Kerkenregeling 

 

Er komt weer een Rijksregeling voor de restauratie van grote monumenten waarbij subsidie-percentages oplopen 

tot wel 90% als alle items worden gehonoreerd. 

 

Bekend is dat de drempel voor een subsidiabele omzet is gelegd op 2,5 mlj. 

waarmee geen concurrentie wordt gezien met al bestaande regelingen. 

Restauratie wordt dan voor maximaal 30%, duurzaamheid voor 40%, 

toegankelijkheid voor 10% en bij meervoudige opdrachten (gebouwd erfgoed, 

groen erfgoed en interieurs) nog eens voor 10% gesubsidieerd. 

 

Brandpreventie 

 

De grote brand in Parijs heeft ons allemaal opnieuw bewust gemaakt op de 

risico's tijdens herstelwerken, op evacuatie en preventie. Wat in jaren en met 

noeste arbeid is opgebouwd en onderhouden kan in luttele uren verloren gaan en 

ieder ontmoedigen. 

Donatus, als grootste verzekeraar van kerkgebouwen, heeft een bijzonder 

lezenswaardig artikel op haar internetpagina geplaatst, d.d. 16 april 2019.  

Hierin wordt tevens gewezen op de kerk-risicocheck. 

Wilt u meer informatie, belt u ons, 

wij staan u graag te woord! 

 

Stichting Behoud Kerkelijke 

Gebouwen in  

Midden- en Oost-Nederland:  

Bouwbureau (SBKG) 

Vossenhoek 16 

8172 AB  VAASSEN 

tel. 0578 570157        

fax.0578 570177 

mobiel 06 5068 8957 (H.Bron) 

mobiel 06 2112 4310 (G.Tutert) 

e-mail info@sbkg.nl 

internet www.sbkg.nl  

 
secretariaat:          
Kievit 44 

7462 ZJ  RIJSSEN 

tel.nr.: 0548 521432 -  06 5124 1123 

e-mail : secr.sbkg@outlook.com 
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