
Informatie avond 
       26 oktober 2017    

WELKOM! 

College van Kerkrentmeesters Zegveld     



1. Opening 

2. Restauratieplan 

 Terugblik, Wijzigingen, Ontwerp interiereur, Fasering 

3. Financieel 

 Geldwerving lokaal, Periodieke gift, Fondsenwerving 

4. Praktisch 

 Wie voert het uit? Helpende handen?  

5. Doe mee, praat mee! 

 Afsluiting en informatietafeltjes 

 

 









Wat is er gewijzigd? 

1. Witte voorzetwand + houten lambrisering 

2. Nieuwe verwarming en ventilatie 

3. Nieuwe betonnen vloer 

4. Geluidsinstallatie en ledverlichting 

5. Grote ontvangsthal 

6. Gewijzigd interieurindeling 

 

 





Wat is er gewijzigd? 

1. Witte voorzetwand + houten lambrisering 

2. Nieuwe verwarming en ventilatie 

3. Nieuwe betonnen vloer 

4. Geluidsinstallatie en ledverlichting 

5. Grote ontvangsthal 

6. Gewijzigd interieurindeling 

 

 



https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsy9-n0YHXAhWIZVAKHUPJDcMQjRwIBw&url=http://www.s-i-e.nl/projecten/10000/Renovatie-kerkzaal-Bethlehemkerk-te-Woerden.html&psig=AOvVaw3lfv_f5EEN_GwVhqQCgSUd&ust=1508672501143175


Wat is er gewijzigd? 

1. Witte voorzetwand + houten lambrisering 

2. Nieuwe verwarming en ventilatie 

3. Nieuwe betonnen vloer 

4. Geluidsinstallatie en ledverlichting 

5. Grote ontvangsthal 

6. Gewijzigd interieurindeling 

 

 





Wat is er gewijzigd? 

1. Witte voorzetwand + houten lambrisering 

2. Nieuwe verwarming en ventilatie 

3. Nieuwe betonnen vloer 

4. Geluidsinstallatie en ledverlichting 

5. Grote ontvangsthal 

6. Gewijzigd interieurindeling 

 

 



https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn27Hg2IHXAhWHYlAKHZGvDGYQjRwIBw&url=http://www.biamp.com/nexia-cs&psig=AOvVaw303fTyKiWkeALnqUrzUPuP&ust=1508674532209089
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj_yPiX14HXAhUHZ1AKHUBdA8oQjRwIBw&url=http://beyondsl.com.au/product/pdc-35-power-dynamics-digital-recorder-cd-usb-sd/&psig=AOvVaw3bZtEJqEKxLPmr3EuIWgoa&ust=1508674111692844
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC-rzL14HXAhVPZlAKHZuvBPQQjRwIBw&url=https://www.sweetwater.com/insync/audio-technica-pro-37-review/&psig=AOvVaw2ZdD1hKtgdZShCo0ubFKYq&ust=1508674181339204
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy-6bq14HXAhWFIVAKHf3fAT8QjRwIBw&url=http://recordinghacks.com/microphones/Audio-Technica/MB-1k&psig=AOvVaw0NpI6aKHudjJU35U6EOKU1&ust=1508674271631114
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0tJXI2IHXAhXHYlAKHX1bBz8QjRwIBw&url=http://audiovisual.works/systems/control-systems/&psig=AOvVaw1FXh7RXfgSAvK0DGeSJamx&ust=1508674475345827
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjez6T71oHXAhUMLVAKHbD8ATUQjRwIBw&url=http://www.ampetronic.co/Products/Loop-Amplifiers/Room-Systems-to-1200m-sq/ILD300-Professional-Rack-Mountable-Audio-Induction-Loop-Driver-49Arms-for-areas-up-to-420m-sq/ILD300&psig=AOvVaw1FBPm9ONq4xqtygWnye_2H&ust=1508674048656655
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG45Oi2YHXAhWSLVAKHX58ClYQjRwIBw&url=https://www.glasvezel.nl/patchkast-12he-600-600-635-wandmontage.html&psig=AOvVaw1J2av-2F9are8XwQbsmP5u&ust=1508674647117961


Wat is er gewijzigd? 

1. Witte voorzetwand + houten lambrisering 

2. Nieuwe verwarming en ventilatie 

3. Nieuwe betonnen vloer 

4. Geluidsinstallatie en ledverlichting 

5. Vragen? 

6. Grote ontvangsthal 

7. Gewijzigd interieurindeling 
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 Acties en geldwerving 

 Toelichting overeenkomst periodieke gift 

 Fondsenwerving 

 

 We vragen om een extra gift 

 Mag niet ten koste gaan van de vrijwillige bijdrage 

 

 Boven alles: voorbeden! 



 Commissie fondsenwerving 

 Ondersteuning door 2Select 

 Taken: 

 Voorbereiding fondsenwerving (o.a. restauratiekrant) 

 Organisatie acties: open kerk en tentoonstelling 

doopjurken, fietssponsoractie 

 Komende acties: dienstenveiling tijdens goede doelendag, 

wijnproefavond, groot opgezette veiling enz. enz. 

 Daarbij hopen we ook op ondersteuning bij de 

organisatie 

 



 Komende dagen: enveloppe met inhoud voor 
kerkleden 

 Mogelijkheden: 

 Eenmalige gift 

 Adoptie stukje restauratie via webwinkel 

 Eénmalige incasso 

 Doorlopende incasso (bepaalde periode, vast bedrag per 
maand/jaar) 

 Incassoformulieren ook op website 

 Antwoordformulier; ophalen tussen 13 en 17 
november 

 



 Minimale looptijd: 5 jaar 

 Bedrag per jaar bepaalt u zelf 

 Fiscaal aantrekkelijk: altijd aftrekbaar van 

inkomstenbelasting 

 Voor CvK ook aantrekkelijk, want we weten wat 

we de komende vijf jaar gaan krijgen 

 Voor het zelfde geld, geeft u meer! 



 U kunt maandelijks 25 euro missen 

 Door fiscale aftrekbaarheid kunt u bijv. 40 euro 

geven 

 5 jaar x 12 maanden x 40 euro = 2.400 euro 

 

 Kunt u maandelijks 50 euro missen 

 Door fiscale aftrekbaarheid kunt u bijv. 100 euro 

geven 

 5 jaar x 12 maanden x 100 euro = 6.000 euro 



 Wilt u meer uitleg over de overeenkomst 

periodieke gift? 

 Geef dat aan op het antwoordformulier, of neem 

contact met ons op 

 Eén van de leden van het College van 

Kerkrentmeesters komt het dan bij u thuis 

uitleggen 



 Iedere eerste zondag van de maand 

 Extra collecte bij de uitgang van de kerk 



Uit de gemeente zijn al 

toezeggingen voor 

bijna 100.000 euro 

ontvangen 





Peter Goudkamp    Nelleke Slaats 

Abcoude     Aarle-Rixtel 

 

 

  E-mail: info@2Select.nl 

  Internet: www.2Select.nl 

 

 



 Waarom externe ondersteuning 

 

 Vormen Fondsenwerving 

 

 Inzet van middelen 

 

 Rol 2Select 



 Waarom 

 Fungeren als vraagbaak 

 Klankbord m.b.t. ideeën / plannen 

 Bekend met regelgeving 

 Groot netwerk 

 Project te groot (uren en €)  

 

Kerkelijke kaart, Expertise C&FW en ruime ervaring  

 



 Vormen Fondsenwerving 

 Werving onder particulieren 

 Subsidies van overheden 

 Institutionele werving  

 



 Inzet van middelen 

 Particuliere werving: brieven, krant, acties gemeente, 

scholen, verenigingen 

 Subsidie overheden: lokaal en regionaal 

 Institutionele werving: steun aanvragen bij fondsen  



 Rol 2Select 

 Ondersteuning CvK 

 Ondersteuning van Restauratie cie. 

 Adviseren: inbrengen van ideeën en mogelijkheden FW 

 Begeleiden: wat, waarom, wanneer en hoe 

 Coachen: kennis delen 

 Doen: opstellen en/of meelezen van middelen 

fondsenwerving en communicatie-uitingen 



COLLEGE VAN 
KERKRENTMEESTERS 

bouwcommissie 

DE HEEREN BOUWMEESTER 

 

Coordinator restauratie 

COMMISSIE 
FONDSENWERVING 

financiele middelen en 
communicatie 

VAKMENSEN 

Lokale bedrijven, 
demonteerders, timmerlieden, 
grondwerkers,  betonbouwers, 

schilders,  stoffeerders, 
tegelzetters, tekenaars, E-
installatie, W-installatie…..  

COORDINATOR  

Aanspreekpunt  en coordinatie 
inzet vrijwilligers 

 

 

HANDJES 

Ondersteunende 
werkzaamheden zoals folderen, 

helpen organiseren acties en 
activiteiten, schoonmaak, 
bakkers, koffiezetters…. 

MATERIAAL/MATERIEEL 

Opslag inventaris, werkruimte, 
machines, steigers, uitleen 

apparaten…. 

 

HUISVESTING 

Hulpploeg koster bij diensten 
elders, stoelen 

klaarzetten/opruimen, 
schoonmaak zalen…. 

 

AANMOEDIGERS! 

 

Stimuleren en werven van 
gemeenteleden om mee te doen 



Doe mee,   

praat mee! 

 

 


