Jaarverslag Kerkrentmeesters 2017
In 2017 heeft het College van Kerkrentmeesters zevenmaal vergaderd.
Hierin is een veelvoud aan onderwerpen aan bod gekomen, welke ook met
de belanghebbenden (Kerkenraad, desbetreffende vrijwilligers) besproken
zijn. In alle gevallen is het beleid uit het beleidsplan 2013-2018 gevolgd.
Een opsomming:
-

-

-

-

-

De stand van zaken van de financiën van PKN Odijk wordt beheerd
door het College van Kerkrentmeesters. Het College stelt de
begroting op en stemt deze af met de Kerkenraad (in het najaar).
Ook de jaarrekening wordt besproken in de Kerkenraad (in het
voorjaar). 2017 is met een licht positief resultaat afgesloten.
De Actie Kerkbalans wordt vanuit het College gecoördineerd. Dit
behelst ook de administratie en opvolging. Tevens wordt er jaarlijks
een meerjarenanalyse gemaakt.
In de loop van het jaar is de nieuwe scriba aan zijn werkzaamheden
binnen het College van Kerkrentmeesters begonnen.
Sinds 2015 bestaat de mogelijkheid om een onderhandse periodieke
schenksakte af te sluiten met het Witte Kerkje, wat fiscaal voordeel
voor de schenker op kan leveren. Ook tijdens de Actie Kerkbalans
2017 heeft het College hier aandacht aan geschonken.
In maart heeft het jaarlijkse overleg met de coördinatoren van de
verschillende werkgroepen plaatsgevonden. Dit betreft de
koffiedames, kosterij, cantorij, ledenadministratie, schoonmaak,
tuinonderhoud, organisten, kerkblad, archief en website. Het overleg
met de beheerder van de begraafplaats heeft plaatsgevonden in juni,
en met het bestuur van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje
in september.
Verder is er in elke vergadering en waar nodig tussentijds overleg
met de beheerder van Kerk en Meenthoek. Dit betreft het
onderhoud en -schema van Kerk, Meenthoek en pastorie, alsook de
verhuur hiervan. Ook is de status van uitvoering van de landelijke
BRIM-subsidieregeling is regelmatig onderwerp van gesprek. In
2017 is tevens de aanvraag gedaan -en toegekend gekregen- voor
de SIM-regeling voor de periode 2018-2022.
In de zomerperiode zijn groot onderhoudswerkzaamheden verricht
aan het Witte Kerkje.
In het najaar is het beleidsplan geschreven voor de periode 20182022, welke in het eerste halfjaar van 2018 geïntegreerd zal worden
in het overall beleidsplan 2018-2022 vanuit de kerkenraad.
Tenslotte zijn er regelmatig terugkerende onderwerpen aan bod
gekomen zoals collectedoelen, veiligheid en duurzaamheid.

