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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:
- de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed de SIM opnieuw gaat
open stellen voor partiële
restauratie, mogelijk al in 2020.
- rijksmonumenten vanwege een
beschermd onderdeel krijgen
volledige status en zullen net als
andere gesubsidieerd worden.
- er een handreiking is inzake
brandblusmiddelen voor erfgoed,
uitgegeven door de RCE.
- er een publicatie is over energie
besparen voor kerken.

Holtgräve-orgel Deventer

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

Inleiding
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Stichting Behoud Kerkelijke
Gebouwen Midden- en Oost Nederland(SBKG-MON). Over de totstandkoming
van deze stichting - een voortzetting van de SBKG’en in Gelderland en
Overijssel/Flevoland - bent u regelmatig geïnformeerd.
Als bestuur hebben wij besloten u tijdens de bijeenkomsten van de VKBafdelingen in ons werkgebied te informeren over voor u van belang zijnde
ontwikkelingen. Er zullen daarom geen afzonderlijke, door ons te organiseren,
regionale informatiebijeenkomsten plaats vinden.
In deze nieuwsbrief vindt u allerlei wetenswaardigheden. Graag leggen wij u de
vraag voor welke informatie u in de eerstvolgende nieuwsbrief (april 2019)
vermeld zou willen zien waardoor onze nieuwsbrief meer tweerichtingsverkeer
kan worden. Uw reacties kunt u zenden naar onze secretaris de heer K. Van
der Kamp, Kievit 44, 7462 ZJ Rijssen, of secr.sbkg@outlook.com
Wij wensen u veel zegen toe op uw werk.
Namens het bestuur van de SBKG-MON,
B. Vries, voorzitter.

Beleving van Monumenten
Het behoud van onze kerkelijke gebouwen, onze kerken, zien wij als
belangrijkste doel van onze stichting. Dit komt het gebruik van de kerken ten
goede want daarin staat immers de eredienst centraal.
De technische staat van het kerkgebouw heeft daarbij de eerste prioriteit,
gevolgd door functionaliteit. Basale functies die de gemeenschapszin
bevorderen zijn veelal algemeen geaccepteerd en toegepast.
Om draagvlak in de samenleving te houden worden kerkgebouwen meer en meer
opengesteld en ook voor andere bijeenkomsten en evenementen beschikbaar
gesteld. Een actueel onderwerp is het nadenken over verduurzaming en
energietransitie.
Zoals u begrijpt gaat dit gepaard met intensief overleg en specialistische
kennis. Ons bouwbureau kan u daarbij helpen met adviezen en bemiddeling van
specialisten.
Bij dit alles maken we, als het monumenten betreft, zoveel als mogelijk gebruik
van bestaande subsidieregelingen zoals momenteel de SIM (de rijksregeling
Subsidiering Instandhouding Monumenten) en de verschillende provinciale en
gemeentelijke subsidieregelingen. Ook betrekken we particuliere stichtingen
en fondsen bij de financiering van de uit te voeren werkzaamheden.
Bij vragen over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met ons bouwbureau
en informeren naar de mogelijkheden.

Actueel
In het Overijsselse lopen nu twee projecten in het kader van het 'Verhaal van Overijssel'. Deze regeling bestaat
uit drie componenten, te weten: restauratie, archeologie en kennisoverdracht.
Zo is in Raalte het gewelf in de Plaskerk gerestaureerd en een grafmonument in Heeten, worden kerkepaden in de
omgeving van Heeten functioneel gemaakt en wordt de verwevenheid van Raalte met de adel in Heeten in
presentaties en social-media gedeeld.
In Deventer staat de Grote of Lebuinuskerk centraal met een inmiddels voltooide restauratie van de crypte en de
nog uit te voeren restauratie van een waterpomp, wordt de bouwgeschiedenis sinds het jaar 1050 in 3D-beelden
gepresenteerd in narrowcasting, webpagina en smartphone-app, wordt LED-verlichting in de kerk aangelegd en
worden educatieve programma's uitgerold voor scholieren en fijnproevers van de bouwhistorie van de kerk.
Bijzonder in dit project is dat er allerlei verbanden liggen met o.a. de Moderne Devotie, de boekdrukkunst, met
ijzergieterijen en met Ootmarsum.
In Gelderland zijn twee grote
restauraties in uitvoering. In Nijkerk
wordt de kapconstructie intensief
gerestaureerd en worden enkele
dakschilden
van
nieuwe
leien
voorzien. En in Harderwijk is een
begin gemaakt met restauratie van
de 16e eeuwse gewelfschilderingen;
een project dat wel vier tot vijf
jaren zal duren.

Grote Kerk Harderwijk

Instandhouding in de regio
Begin van dit jaar heeft onze stichting bijna twintig SIM-plannen gemaakt waarop subsidie is verstrekt.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabel gestelde kosten. Voor volgend jaar staan ook weer ruim dertig
plannen op stapel.
In totaal zijn wij betrokken bij ruim tachtig SIM-plannen, variërend van de gemiddelde dorpskerk tot grote
stadskerken.
Daarnaast zijn restauratieprojecten van grotere omvang in voorbereiding en uitvoering. Tot de verbeelding
spreken de orgelrestauratie van het Holtgräve-orgel in de Grote of Lebuinuskerk van Deventer en de restauratie
van gewelfschilderingen in de Grote Kerk van Harderwijk.
Teruggave energiebelasting
Sinds jaar en dag is het mogelijk tot 50% van uw energiebelasting terug te
krijgen. De Belastingdienst kan u daarover verder informeren. Internet
zoekwoorden: Teruggaaf energiebelasting.
Dit is te meer een aandachtspunt omdat de belastingen op gas en stroom per 1
januari 2019 gaan veranderen, althans, dat is thans het wetsvoorstel. Gas
wordt meer belast en stroom minder voor kleingebruikers maar meer voor
grootverbruikers. Daarnaast zal de Heffing Opslag Duurzame Energie gaan
stijgen.
Er geldt een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte
elektriciteit. Als een coöperatie of een vereniging van eigenaren duurzame
elektriciteit opwekt en levert aan haar leden, hebben de leden onder
voorwaarden recht op dit lagere tarief. Een van de voorwaarden is dat de
coöperatie of de vereniging van eigenaren een aanwijzing van de Belastingdienst
heeft. Deze kan aangevraagd worden bij Belastingdienst/kantoor Arnhem.

Wilt u meer informatie, belt u ons,
wij staan u graag te woord!
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