Jaarverslag Kerkrentmeesters 2018
Het College van Kerkrentmeesters heeft in 2018 een enerverend jaar gehad. Dat kwam slechts ten
dele door de zaken die zo met vaste regelmaat gebeuren:
-

Het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 is in 2018 na bespreking in de Kerkenraad vastgesteld.
De verantwoording voor het restauratiefonds BRIM 2014-1017 is door de rijksdienst voor
cultureel erfgoed akkoord bevonden en met een definitieve beschikking bekrachtigd.
De verantwoording 2017 en de begroting 2019 zijn in de kerkenraad voorgelegd en
vastgesteld. Jaarverslag en rekening 2017 zijn volgens ANBI-eis op de website gepubliceerd.
De Aktie Kerkbalans is aanvang 2018 begeleid en met een aansprekend resultaat afgerond.
Met de coördinatoren van vrijwilligersgroepen is goed overleg geweest over kaders en gang
van zaken. Gelukkig lopen de meeste zaken goed, door de ervaring en inzet van velen.
Voor de eind 2017 gestopte vrijwilligerploeg voor de tuin is in 2018 een hovenier aangezocht.

Meer in het bijzonder was er leven door enkele verrassende besognes en eenmalige inspanningen.
-

Zo is een nieuw veiligheids- en bedrijfshulpverleningsplan vastgesteld.
De invoering van de AVG (privacy-verordening) vergde dit jaar gepaste aandacht.
Op grond van eerdere lekkages in Pastorie en Consistorie dienden herstelwerkzaamheden
plaats te vinden en aan onze verzekeraar te worden voorgelegd – die gepast vergoedde.
Het gemelde voornemen van onze predikant met emeritaat te gaan in 2019 en aanvang 2019
de pastorie te verlaten, gaf aanleiding verhuur en bezettingsscenario’s snel op te pakken.

Daarnaast is in najaar 2018 duidelijk geworden, dat onze vaste vrijwilliger en coördinator voor het
beheer van de gebouwen in 2020 zal stoppen met zijn werkzaamheden. Dat is een in de loop der
jaren tot een spilpositie uitgegroeide functie geworden. Er hangen goede inkomsten mee samen op
grond van de verhuur van Meenthoek, Consistorie en Kerk voor passende activiteiten. Het denkwerk
over zijn opvolging is eind 2018 daarom direct begonnen. Soortgelijk vooruitkijken diende zich aan
omdat onze voorzitter in de loop van 2019 zijn termijn meer dan voldoende volgemaakt heeft.
Al deze zaken zijn behartigd in een 7-tal overleggen van het College van Kerkrentmeesters, maar ook
in onderlinge afstemming via email of tussentijds overleg. De omvang van de verslagen van de
overleggen en de lijst actiepunten van de collegeleden vertoonde een opgaande lijn. Het college is
goed op elkaar ingespeeld en kan steeds in harmonie en eenstemmigheid tot oordelen komen.
Het college van Kerkrentmeesters heeft geen zware tegenvallers in de financiën van PKN Odijk
hoeven incasseren in 2018. De begroting van het jaar is redelijk getrouw gevolgd. Dat betekent ook
dat 2018 is afgesloten met een licht negatief – maar verwacht en geaccepteerd - resultaat. Aan de
voorbereiding van de Kerkbalans Aktie 2019 is eind 2018 enige extra aandacht uit gegaan.
Naast al het bovenstaande zijn er woorden, overwegingen en acties gewijd aan:
-

Tuinonderhoud in verband met de droge zomer en een verzwakte en geruimde fruitboom.
De kaders voor de werkgroep die de 200-jarige viering van het Witte Kerkje voorbereidt
De collectedoelen voor de uitgangscollecte
De kosten en afspraken rond de verspreiding van ons Kerknieuws
De training voor organisten voor het stemmen van het orgel
Verduurzaming van beheer en gebruik van de gebouwen
De contacten met de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Het college van Kerkrentmeesters ziet eind 2018 alle aanleiding met enige alertheid 2019 in te gaan.
Het gaat om inspelen op de wisseling van predikant, beheerder en eigen college-voorzitter.

