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Beleid en werkwijze 

van het 
College van Kerkrentmeesters 

van de 
Protestantse Gemeente te Castricum 

 
A. BELEID 
Onder beleid van het College van Kerkrentmeesters verstaan we het vaststellen van doelstellingen en het 
zelfstandig nemen van beslissingen c.q. het doen van voorstellen aan de Kerkenraad om die doelstellin-
gen te realiseren. Het beleid van het College van Kerkrentmeesters is een afgeleide van het beleid van 
de Kerkenraad. De lange termijn doelstelling van het College van Kerkrentmeesters is om met sluitende 
begrotingen te werken, die zoveel mogelijk met levend geld worden gerealiseerd. Het college verzorgt de 
geldwerving en bewaakt de uitgaven kritisch. Het College van Kerkrentmeesters zal de Kerkenraad tijdig 
operationeel en beleidsmatig adviseren op het gebied van de financiële spanwijdte op de korte en lange 
termijn en hanteert daarbij een solide boekhoudkundige benadering.  
 
B. WERKWIJZE 
In de plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente te Castricum hebben enkele paragrafen speci-
aal betrekking op het College van Kerkrentmeesters. Die zijn hieronder samengevat: 
 
I. Regelingen voor de inrichting van het College van Kerkrentmeesters 

1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden.  
2. Het aantal ouderling-kerkrentmeesters moet groter of gelijk zijn dan het aantal kerkrentmeesters-

niet-ouderling.  
3. Het college kent voorts leden (deskundigen en adviseurs) die geen kerkrentmeester zijn en geen 

stemrecht hebben. 
4. Ouderlingen(-kerkrentmeester) worden gekozen tijdens een vergadering van stemgerechtigde le-

den of door middel van een stembusverkiezing. Zij worden gekozen voor een periode van vier 
jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar. 

5. Het college van kerkrentmeester wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een pen-
ningmeester aan. Voorts wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris 
aan. Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het midde-
lenbeheer niet in één hand zijn. 

6. Het college van kerkrentmeesters heeft een administrateur, die belast is met de boekhouding van 
het college. De penningmeester is bevoegd om betalingen te doen. De penningmeester kan deze 
bevoegdheid mandateren aan een ander persoon uit het midden van het college van kerkrent-
meesters. Alvorens tot betaling over te gaan voorziet de penningmeester zich van de betreffende 
factuur. Zo nodig moet deze factuur worden goedgekeurd door een andere kerkrentmeester. 
Voor regelmatig weerkerende betalingen (minstens één keer per jaar) is de penningmeester zon-
der meer gemachtigd. Ook voor incidentele betalingen tot een bedrag van € 500 behoeft de pen-
ningmeester geen nadere goedkeuring. Voor incidentele betalingen tot een bedrag van € 4.500 
moet de betreffende factuur zijn goedgekeurd door één andere kerkrentmeester. Voor incidentele 
betalingen boven een bedrag van € 4.500, waarvan de goedkeuring niet is vastgelegd in de notu-
len, dienen twee kerkrentmeesters de betreffende factuur goed te keuren. Van deze goedkeurin-
gen wordt blijk gegeven door parafering van de betreffende factuur. Indien goedkeuring is vastge-
legd in de notulen, dan kan met parafering door één kerkrentmeester worden volstaan. 

7. De kerkrentmeesters benoemen uit haar midden, in gevolge het testament van de heer Albert As-
jes, het bestuur van de Stichting Albert Asjes Fonds (AAF). Het bestuur handelt conform de richt-
lijnen opgesteld in de Stichtingsstatuten. 

8. Bij afwezigheid van de penningmeester treedt de tweede penningmeester op als plaatsvervan-
ger. 

9. De voorzitter en de secretaris zijn voor de duur van hun zittingsperiode in die functie gekozen. 
10. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegen-

woordigd door de voorzitter en de secretaris. 
 

 

 

 

Protestantse Gemeente 
      te Castricum 
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II. Vermogensrechtelijke regelingen – begrotingen, jaarrekeningen 
1. De jaarrekening wordt voorlopig vastgesteld door de kerkenraad nadat een controlecommissie de 

boekhouding heeft gecontroleerd en schriftelijk heeft gerapporteerd dat deze in orde is bevonden. 
2. De gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken over begroting 

en jaarrekening. Daartoe worden vóór de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en vóór de 
vaststelling van de jaarrekening deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De vol-
ledige stukken kunnen gedurende twee weken worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en 
plaats vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging 
worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad. 

3. Nadat de gemeente de gelegenheid heeft gehad om te reageren op de gepubliceerde begroting 
wordt deze in de kerkenraad behandeld en door de kerkenraad vastgesteld. 

 
III. Zittingsduur en herverkiezing van de leden van het College 
De zittingsduur van leden is 4 jaar. Herverkiezing is mogelijk zolang de zittingsduur hiermee niet over-
schreden wordt. 
 
IV. Vergaderingen 

1. Frequentie. Het CvK vergadert tenminste acht maal per jaar. 
2. Jaarcyclus.  Februari, voorlopige resultaten AKB en evaluatie  
 April, voorlopige jaarrekening bespreken en voorleggen aan de Kerkenraad 
 Mei / juni, publicatie jaarrekening en resultaten AKB 
 September, subsidieaanvragen en begroting, voorbereiding AKB 
 Oktober, begroting in Kerkenraad en collecterooster opstellen 
 November, meerjarenbegroting, publicatie begroting en AKB 
3. Voorbereiding. De agenda van de vergaderingen van het CvK wordt voorbereid door de secre-

taris. Leden kunnen verzoeken om onderwerpen op de agenda te plaatsen één week voor de be-
treffende vergadering. 

4. Besluitvorming  
3.1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk 
met eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerder-
heid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 
3.2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken 
de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen. 
3.3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verko-
zen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen monde-
linge stemming bezwaar maakt. 
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de 
stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. 
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie 
de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben be-
haald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. 
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstem-
ming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. 
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. 
3.4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet tenminste de helft van het aantal leden van het 
kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is. 
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering 
ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die tenminste twee weken 
later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is. 
3.5. Vastlegging van besluiten. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt, welke in de eerstvol-
gende vergadering van het CvK ter goedkeuring worden aangeboden en tijdens deze vergadering wor-
den vastgesteld. 
Besluiten worden genotuleerd en opgenomen in het "Besluitenregister CvK". Dit besluitenregister berust 
bij de secretaris. Bij besluiten die moeten worden uitgevoerd zal worden vermeld "wie" het besluit zal 
uitvoeren zo mogelijk met de "datum gereed". 
3.6. Notulen. De notulen van een vergadering worden gezonden aan de leden van het CvK. 
De secretaris bewaart een exemplaar van de agenda (d.i. inclusief de toegezonden stukken) en de vast-
gestelde (en getekende) notulen van een vergadering in het archief van het CvK. 
 

http://6.4.5.1.frequentie/
http://6.4.5.2.voorbereiding/
http://6.4.5.4.vastlegging/
http://6.4.5.5.notulen/
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V. Verantwoordelijkheidsgebieden 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor: 

a. De financiële administratie. Het College van Kerkrentmeesters wil zich verzekeren van een ver-
antwoord operationeel (korte termijn) en strategisch (lange termijn) financieel beleid, door de 
Kerkenraad tijdig te adviseren op het gebied van de financiële spanwijdte op de korte en lange 
termijn. Het College van Kerkrentmeesters hanteert daarbij zo mogelijk een solide boekhoudkun-
dige benadering. Het college zet zich sterk in voor geld werving en bewaakt de uitgaven kritisch. 

b. Geldwerving, o.m. Kerkbalans, Solidariteitsheffing, subsidies, collecterooster en overige inkom-
stenbronnen. 

c. Gebouwen, kerkgebouwen, pastorieën, beheer, verhuur, onderhoud, restauratie, etc. 
d. Orgels, onderhoud, restauratie, etc. 
e. Veiligheid voor gebouwen, gebruiksvergunning, etc. 
f. Begraafplaats, administratie, tarieven, onderhoud, ruiming, etc. 
g. Verzekeringsportefeuille. 
h. Personeel, functioneringsgesprekken, salariëring, pensioenen, verzekeringen, ARBO-zorg, etc. 
i. Vrijwilligers, vergoedingen, verzekeringen, etc. 
j. Ledenadministratie en registers, doopboeken, belijdenisboeken, trouwboeken. 
k. Archieven. 
l. Kerkblad, Over en Weer en de website www.pgcastricum.nl administratief en financieel  

 
VI. Taken en taakverdeling 
 
1. Voorzitter a.i.(Frans van Meggelen, Kerkrentmeester) 

• Voorzitter CvK 

• Zorg voor de vervulling van vacatures in CvK 

• Zorg voor vertegenwoordiging in Classis 
 

2. Vice Voorzitter (Willem Pool, Kerkrentmeester) 

• Publiciteit 
 

3. Secretaris – waarnemend (Pieter Steen, scriba, notulist)  

• Secretaris CvK en AAF, correspondentie, notulen, archivering 

• Vastleggen vergaderruimte 

• Collecterooster opvragen bij Diaconie ter behandeling in CvK-vergadering 
 

4. Administrateur (Pieter Steen, ouderling Kerkrentmeester) 

• Administratie van het CvK (o.m. opmaken begroting /jaarrekening) 

• Quotum ( incl. verzorgen opgaveformulier) 
 

5.  Penningmeester (Willem Pool, Kerkrentmeester)  

• Penningmeester CvK  

• Doen van betalingen ten behoeve van het CvK 

• Voeren van een optimaal liquiditeits- en depositobeleid 
 

6. Tweede penningmeester (Peter de Bie, ouderling Kerkrentmeester) 

• Penningmeester AAF 

• Bestuurslid namens CvK “Stichting Castricums Monument” 

• Plv. notuleren vergaderingen 
 

7. Administratieve procedures (Hans van der Linden) 

• Administratieve /procedurele zaken gebouwen en kerkhof 

• Het opstellen van tarieven kerkhof en de procedures op dat gebied en het voeren van de admi-
nistratie van het kerkhof 

• Facturering kerkhof 

• Het opstellen van huurtarieven voor gebouwen en de procedures van verhuur 

• Verhuur Dorpskerk 

• Registratie van onderhoudsfacturen, aftekenen van rekeningen etc. voor Dorpskerk 

• Aanvragen van subsidies bij Monumentenzorg/ gemeente Castricum 

• Correspondentie op bovenstaande zaken ( afhandelen post) 

• Voorzitter AAF  
 

http://www.pgcastricum.nl/
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8.   Personeelsfunctionaris - waarnemend (Willem Pool) 

• Het beheer van de personeelsportefeuille, voor zover het betreft de gehonoreerde kerkelijk me-
dewerkers  

• Contact met vrijwilligers met vergoedingen 
 
8a. Contactpersoon Radio Castricum (Mirko Carton, Kerkrentmeester)  

 
9. Kerkbalans (Projectleider/coördinator Willem Pool, Kerkrentmeester) 

• Organiseren van Kerkbalans, Solidariteitsbijdrage en VB Over en Weer 

• De zorg voor het innen van Kerkbalans, etc. 

• Invoer toezeggingen Kerkbalans 

• Financiële nazorg Kerkbalans 

• Financiële nazorg Solidariteitsbijdrage 

• Financiële zorg voor Over en Weer 
 

10. Ledenadministrateur (Bureauleiding Elly Ravestein) 

• Kerkelijk bureau, ledenadministratie 

• Lokaal beheer 

• Administratie Over en Weer 

• Overzicht vrijwilligers 
 

 
11. Facilitymanager (Pieter Verveer, ouderling Kerkrentmeester) 

Dorpskerk (DK), De Schakel, kerkhof, pastorie Helmkade 
Beheer en onderhoud van grond, gebouwen en kerkhof: 
▪ zorg voor het in goede staat houden van: 

▪ de grond, de gebouwen (Dorpskerk, Schakel, pastorie Helmkade)  
▪ het kerkhof (en gereedschapsplaats) 
▪  toegangswegen 
▪ de inventarissen, het orgel 

▪ het onderhouden van de contacten met: 

• monumentenwacht,  

• monumentenzorg ( technisch) 

• Gemeente Castricum, 

•  tuinlieden 

• opdracht geven tot: 
▪ aanschaf, onderhoud en reparatie, 
▪  toezien op uitvoering 

▪ zorg voor de eigendomsregistratie 
▪ het toezien op de verhuur van de zalen in Dorpskerk en De Schakel 
▪ aanspreekpunt voor koster voor onderhoud/verhuurzaken 
▪ contact met de organisten 
▪ 1x per maand kritische rondgang kerkhof/gebouwen 

 plantengroei kort houden tegen de kerk 

•  inspectie goten  

• inspectie dak na storm 
 

12. Facilitymanager (Robert Goede, Kerkrentmeester) 
Maranathakerk (MK) en Pastorie Händelstraat 
 Beheer en onderhoud van grond en gebouwen: 
▪ zorg voor het in goede staat houden van: 

▪ de grond, de gebouwen (Maranathakerk, pastorie Händelstraat)  
▪ de inventarissen, het orgel 

▪ opdracht geven tot: 
▪ aanschaf, onderhoud en reparatie,  
▪ toezien op uitvoering 
▪ registratie van onderhoudsfacturen, aftekenen van rekeningen etc. voor MK 

▪ zorg voor de eigendomsregistratie: 
▪ het toezien op de verhuur van de zalen in de Maranathakerk 
▪ aanspreekpunt voor koster voor onderhoud/verhuurzaken 
▪ 1x per maand kritische rondgang gebouw, plantengroei kort houden tegen de kerk, 
▪  inspectie goten en inspectie dak na storm 
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Verzekeringen 
 

13. Deeladministratie (Ineke Hansmann) 

• Uitgifte en administratie collectebonnen 

• Controle op inning Solidariteitsbijdrage en op bijdrage Over en Weer  

• Controle op toezeggingen Kerkbalans  
 

14. Controle commissie (2 leden: principe ‘haasje over’) 
 

15. Bloemenpot (Lucia van der Linden) 
 
16. Telcommissie (Cor Dekker, Herman Stieltjes /Johan Tamerius en Theo van der Hoek) 
 
17. Archief volgens voorschrift PKN (Han van Konijnenburg ( AAF) en Marja van Meggelen)  
 
18. Toezicht extern stencilwerk en liturgieën (Pieter Verveer) 
 
19. Verspreiding Over en Weer ( Sonja Hansmann) 
 
20. Regelen van CD-opnames in de kerk (Mirko Carton, DK en Henk Meijer, MK) 
 
21. Beheer Website (Willem van Zanten en Henk Meijer) 
 
22. Kerkblad Over en Weer; Redactie: Jan van de Bovenkamp, Willy Eusman, Peter de Zeeuw. 
 
23. Open kerk (Agaath Ruinaard) 
 
 
Castricum, februari 2018 
 


