Jaarplan College van Kerkrentmeesters 2020-2021

Beheer bezittingen
Werkgever
Faciliteren gemeente
Op orde brengen begroting
Beheer bezittingen
•
•
•
•

We ronden de onderhandelingen af met de Commissie van Erfpachters over het nieuwe
erfpachtmodel.
We onderhouden de pastorieën en de kosterswoning.
We maken een meerjarenonderhoudsplan voor noodzakelijk onderhoud van de Dorpskerk
en voeren zo nodig deze al uit.
We volgen het beleggingsbeleid welke we zijn aangegaan en onderzoeken of we dit gaan
uitbreiden.

Werkgever
•
•
•
•

We gaan een beroepingscommissie en een sollicitatiecommissie vormen.
De beroepingscommissie gaat een 50% predikant beroepen.
De sollicitatiecommissie gaat een 50% opbouwwerker aannemen.
Wij stellen ons op als goed werkgever en houden functioneringsgesprekken.

Faciliteren gemeente
•
•
•
•
•
•
•

Een levende geloofsgemeenschap is de basis voor een financieel gezonde gemeente.
Activiteiten zullen we zoveel mogelijk ondersteunen, maar één en ander moet (financieel)
verantwoord blijven.
Geld genererende activiteiten zoals de rommelmarkt worden aangemoedigd.
Ledenadministratie wordt verzorgd door Erik Horstman.
Financiële administratie is in handen van onze administrateur Gerrit Bokdam, met
ondersteuning van onze penningmeester Laurens Potters.
We volgen de opgestelde procesbeschrijving administratie CvK, om de administratie te
vereenvoudigen, inzichtelijk te maken en verantwoordelijkheden te spreiden.
We gaan in 2021 een pilot draaien met Sharepoint binnen het CvK om zodoende een verdere
digitalisering van archief, actuele stukken etc te bewerkstelligen.
We trachten de vacature in te vullen die per 01-01-2021 ontstaat voor het secretariaat van
het CvK.

Op orde brengen begroting
•

•
•

Evenals afgelopen jaar zullen we de gemiddelde bijdrage per gemeentelid proberen naar een
gelijk niveau te trekken als het landelijk gemiddelde, door positieve communicatie. Wanneer
toegezegde bijdragen niet worden betaald, krijgen de betreffende leden een herinnering, dit
heeft al geleid tot uiteindelijk hogere inkomsten.
Specifiek worden leden aangesproken die niet of nauwelijks financieel bijdragen.
Uitgaven zullen kritisch worden bekeken en waar mogelijk worden teruggebracht.

