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Doelstelling
De SBKG Midden- en Oost
Nederland stelt zich ten doel
binnen de provincies Gelderland,
Overijssel en Flevoland kerkrentmeesters 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:
- op www.klimaateffectatlas.nl kunt
u verwachtingen voor 2050 zien
voor b.v. overstromingen en
grondwatereffecten
- voor een adequate brandveiligheid
het gelijkwaardigheidsbeginsel uit
het Bouwbesluit mag aanwenden
- de kennisbank van de VKB u
wegwijs maakt: https://
kerkrentmeester.nl/kennisbank/

Standhouden in een veranderende wereld
Kerken zijn al eeuwen lang bakens in het landschap waar mensen zich op
oriënteerden. Het landschap verandert, de samenleving verandert, maar de
functie van de kerken blijft gelijk: een baken voor de mensen. In die context
mogen wij als Stichting Behoud de kerkeigenaren helpen met onze diensten.
Dit voorjaar hebben wij weer een
10-tal aanvragen voor instandhouding
(onderhoud) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ingediend, waarmee
60% subsidie over de begroting beschikbaar wordt gesteld.
Daarnaast zijn er kerkgebouwen waar de technische staat om een restauratie
vraagt waar vooronderzoek, tekeningen en bestekken voor worden uitgewerkt.
Veelal worden daarin ook aspecten van verduurzaming meegenomen en soms zelfs
een functionele aanpassing, zulks in nauw overleg met de kerkrentmeesters. Een
bijdrage van de provincie wordt aangevraagd om de basis te leggen voor een
gezonde financiering.
Vaak wordt dat aangevuld met extra fondsenwerving.
Verduurzaming
De hele sector van adviseurs en belangengroepen manifesteert zich op het gebied
van duurzaamheid. Dit is al een tijd gaande maar krijgt zo langzaam aan steeds meer
aandacht, meer draagvlak ook en wordt bijna voorwaardelijk bij subsidieaanvragen.
Dat is ook de reden waarom wij als Stichting Behoud u met een vragenlijst benaderen
om hierin als regionale koepelorganisatie een rol te vervullen en waar mogelijk
mensen bij elkaar te brengen. Want er zijn inderdaad wel voordelen te behalen en
comfort te verbeteren. De eerste projecten waarin verduurzaming is uitgewerkt
hebben wij al onder onze hoede.
Wij bevelen dan ook de enquête hartelijk aan, die u volgende week wordt
toegezonden.
Desalniettemin staat voorop dat het casco of de buitenschil van het gebouw in goede
staat moet verkeren. Een goede waterhuishouding, kierdichting maar ook ventilatie,
beperken vochtopname in het metselwerk door passend voegwerk en voorkomen van
optrekkend vocht, goed schilderwerk - juist waar isolatieglas condensatiepunten
verplaatst, opletten bij koudebruggen van balkkoppen en spaarvelden.
Energiebelasting
Instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard kunnen in aanmerking komen
voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. Op de jaarlijkse eindafrekening
van de energieleverancier vindt u de betaalde energiebelasting.
De belastingdienst heeft dit voldoende duidelijk op hun internetpagina vermeld,
inclusief een stroomschema en een terugvorderingsformulier.
Wij hebben hier in het verleden meermalen op gewezen en hopen dat u hiervan al
sinds jaar en dag gebruikt maakt.

U kunt ons vinden op internet:
www.sbkg.nl
e-mail: info@sbkg.nl

Waterhuishouding
Met het vaker voorkomende extreme weer is de kans dat regenwater tot overlast leidt groter. Vooral in de zomer is de
intensiteit van regenbuien groter. Natuurlijk is overlast afhankelijk van uw lokale situatie. Het is raadzaam om een
risicoanalyse te maken voor de gebouwen en kerken die u in beheer heeft. Met een risicoanalyse kunt u maatregelen en
prioriteiten bepalen.
Laat nagaan of de waterberging van goten
en afvoeren nog volstaat en dat het
water op een veilige en gewenste wijze
wordt afgevoerd. Dat kan behalve in het
riool natuurlijk ook een andere nabij
gelegen waterberging zijn. Juist in de
zomer kan het wenselijk zijn het
regenwater niet via het riool weg te
leiden maar te laten infiltreren in de
grond. Misschien is overleg met de
burgerlijke
gemeente
gewenst.
Grote- of Lebuinuskerk te Deventer

Er zijn situaties dat zelfs de palenfundering van het gebouw er bij gebaat is dat het grondwater op een bepaald peil
gehandhaafd blijft. De grondspanning onder de fundering van de kerk moet gelijk blijven en een verandering daarin kan
tot scheuren leiden. Natuurlijk is een periodieke inspectie en herstel van goten en afvoeren van belang om lekkages en
gevolgschade te voorkomen.
Aanverwant is dat met de extreme weer ook onweersbuien in intensiteit toenemen. Zorg daarom voor een goed werkende
afleidersinstallatie, een veilige overspanningsbeveiliging en bij gelegenheid uit voorzorg het afkoppelen van gevoelige
apparatuur. Natuurlijk is verzekeren tegen waterschade en blikseminslag een passende achtervang.
Bestuurssamenstelling
Sinds enkele maanden beschikt het bestuur over enkele nieuwe leden waarmee een goede aanvulling is gerealiseerd.
Eerst is dhr. E.J. Bilder uit Hasselt toegetreden, momenteel burgemeester van de gemeente Zwartewaterland. Hij
heeft een bouwkundige achtergrond.
Recent is dhr. F. van Efferen uit Nijmegen toegetreden, in het verleden vooral werkzaam in financiele dienstverlening.
Hij heeft het penningmeesterschap op zich genomen in de plaats van dhr. J. Jongema, die dit werk vele jaren met veel
enthousiasme heeft verricht.
Grote Kerk Harderwijk
Nog enkele weken en dan is ook de fase 2 klaar van de restauratie van de Grote
Kerk in Harderwijk. Het zuider transept en de kooromgang zijn dan hersteld met al
het aanverwante werk wat daaruit voort kwam.
Een belangrijk moment om ook zelf eens te zien wat het resultaat is van deze
meerjarige restauratie.
Het noorder transept
moet nog in uitvoering
worden genomen; er
kan nu mooi vergeleken
worden tussen de staat
vóór en ná restauratie.
Een uitnodiging dus om
tijdens openstelling in
de zomermaanden u te
laten verwonderen
door de prachtige
Bijbelse taferelen en
symboliek
Gewelfrestauratie
Grote Kerk Harderwijk

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

