Nieuwsbrief Kerkbeheer
voor kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters
en colleges van diakenen

December 2015
Jaargang 2 nummer 3
Een gezamenlijke uitgave van de
Regionale Colleges voor de Behandeling
van Beheerszaken en de
Gemeenteadviseurs Kerkbeheer

Contactgegevens van de
gemeenteadviseurs kerkbeheer
Groningen en Drenthe en classis Dokkum

Theo Trox
t.trox@pkn.nl

06-15139971

Gelderland en classes Deventer, Enschede en Almelo

In deze laatste drukke maand van het jaar 2015 willen we nog een aantal
zaken onder uw aandacht brengen. Er is al veel geschreven over het
onderwerp ANBI, maar ook in deze nieuwsbrief komt het nogmaals aan de
orde.
Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de komende actie Kerkbalans. In
januari zal deze actie weer het nodige van u vragen. Wij wijzen u op de
website van Kerkbalans. U staat er niet alleen voor en u kunt gebruik maken
van de expertise die samengebundeld is op deze website.
Tot slot willen wij u goede en gezegende kerstdagen toewensen. Ook wensen
wij u een goed begin toe van het jaar 2016. Ongetwijfeld komt er weer veel op
u af met betrekking tot het kerkelijk leven. Wij wensen u daarbij van harte de
zegen van God toe.

Met vriendelijke groet,
Regionale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken
Gemeenteadviseurs kerkbeheer

Wim de Vos
w.de.vos@pkn.nl

06-21879110

Friesland, Overijssel en Flevoland m.u.v. de classes
Dokkum, Deventer, Enschede en Almelo

Gerrit van den Bosch
g.vanden.bosch@pkn.nl

06-21459306

Noord-Holland en Utrecht

Willem Vliek
w.vliek@pkn.nl

06-11354211

Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en de Waalse
Classis “Réunion Wallone”

Foort Groenleer
f.groenleer@pkn.nl

06-50733923

Zuid-Holland

Gerrit Oosterwijk
g.oosterwijk@pkn.nl

06-11921916

Voor een goede verzending van deze
nieuwsbrieven zijn de juiste
e-mailadressen belangrijk. Wilt u
wijzigingen daarom tijdig doorgeven,
zodat wij ons bestand up to date kunnen
houden?
Voor inhoudelijke vragen over de artikelen
in deze nieuwsbrief kunt u contact
opnemen met de gemeenteadviseur
kerkbeheer in uw regio.
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ANBI-transparantie: de laatste kans !
Voor het einde van dit jaar dienen alle gemeenten en alle diaconieën te voldoen aan de eisen die de overheid
stelt aan het hebben van de ANBI-status. Het is dus -als u dit nog niet heeft geregeld- de allerhoogste tijd om
snel aan de slag te gaan.
Regel zo snel mogelijk de publicatie van uw transparantiegegevens op internet en geef het adres van deze
publicatie (URL) door via de speciale LRP-pagina.
Geeft u deze gegevens uiterlijk 31 december a.s. door .
U bent als gemeente en als diaconie zelf verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitvoering van deze
verplichtingen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente-adviseur kerkbeheer, bereikbaar via de Servicedesk te
Utrecht, tel.030- 880 1880.
Houdt u rekening met een verminderde bereikbaarheid vanaf 24 december a.s.

Gaat de Belastingdienst na 1 januari 2016 controleren?
Ja, dat gaan ze zeker. Recent overleg tussen Belastingdienst en de kerkgenootschappen heeft geleerd dat de
Belastingdienst start met (digitale) controles op plaatselijk niveau. Wanneer zaken niet in orde zijn, volgt een
waarschuwingsbrief van de Belastingdienst en krijgt u een termijn van 6 à 8 weken om de gegevens op de
website aan te passen. Wanneer daarna blijkt dat de transparantie niet in orde is, kan de Belastingdienst de ANBIbeschikking per rechtspersoon intrekken. Met als mogelijk gevolg: geïrriteerde gemeenteleden, geschrokken
kerkrentmeesters, teleurgestelde diakenen…
Houdt u er ook rekening mee dat een plaatselijke journalist na 1 januari 2016 u als plaatselijke gemeente kan
bellen met de vraag of u als gemeente of diaconie “ANBI-proof” bent, bijvoorbeeld n.a.v. een lokaal persbericht
over de start van Actie Kerkbalans.
Houdt u er ook rekening mee dat een plaatselijke journalist na 1 januari 2016 u als plaatselijke gemeente kan
bellen met de vraag waarom de transparantiegegevens van uw gemeente of diaconie nog niet op internet te
vinden zijn en dat u ook niet verwonderd moet zijn als uw wel gepubliceerde cijfers vragen oproepen.
Bestaat er een ANBI-kliklijn?
Ja, deze bestaat. Er staat op de site van de belastingdienst een ANBI-kliklijn vermeld waarmee iedere burger iets
kan laten weten over het niet voldoen van een ANBI-instelling aan de wettelijke vereisten. Zie: ANBI Kliklijn

RSIN
Deze nummers komen zo snel mogelijk beschikbaar via PKN ANBI. Ook de belastingdienst is al bezig om deze
nummers in te voeren in het ANBI-register. Dit is te vinden op ANBI register.
Tip: voer in het vakje “instelling” 2 woorden in : bijv. “hervormde” en de plaatsnaam.
Het ANBI-register bevat nog de nodige verbeterpunten: zowel in de namen van de kerkelijke gemeenten alsook in
de RSIN-nummers. Correctie hiervan zal naar alle waarschijnlijkheid pas in het nieuwe jaar gaan plaatsvinden.
NB: nog geen juist RSIN (nummer) beschikbaar voor uw gemeente of diaconie: publiceer wel uw
transparantiegegevens op internet en vermeldt achter RSIN: nog niet beschikbaar.
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Nog geen website beschikbaar:
Een snelle manier op uw transparantiegegevens te publiceren is via kennisbank.
U krijgt dan een unieke URL die u doorgeeft via de LRP-pagina.
De brief die in november jl. aan alle colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen is gestuurd vindt u
terug via PKN ANBI
Gebruik ANBI logo
Veel gemeenten hebben het ANBI logo op hun website geplaatst. Wij wijzen u erop dat dit logo eigendom is van
de stichting Geefgratis en niet gebruikt mag worden tenzij men zich aanmeldt bij de stichting. Wij adviseren u
echter om u niet aan te melden en dus geen gebruik te maken van het ANBI logo omdat de stichting veel
informatie vraagt op het moment dat u zich aanmeldt. Wanneer u het ANBI logo op uw website geplaatst hebt
adviseren wij u dit logo te verwijderen.
Op de website van de stichting kunt u de zaken vinden die de stichting vraagt bij aanmelding: Geefgratis
Model jaarrekening
Zoals u bekend is kunt u voor het opstellen van de jaarrekening gebruik maken van het model dat op de website
van de Protestantse Kerk beschikbaar is. Dit is een combi model dat gebruikt kan worden door de colleges van
kerkrentmeesters en de college van diakenen.
Ons bereiken berichten dat sommige gemeenten de cijfers van de kerkrentmeesters en de cijfers van de diaconie
in één combi jaarrekening samenvoegen. Dat is echter niet de bedoeling van het model. De achtergrond is om
één model te hebben dat zowel door het college van kerkrentmeesters als door het college van diakenen gebruikt
kan worden. Beide colleges dienen een eigen jaarrekening op te stellen.
Met betrekking tot de aanlevering van de jaarrekening aan het Regionaal College voor de Behandeling van
Beheerszaken vragen wij u deze aanlevering zoveel mogelijk digitaal te doen en zo mogelijk als EXCEL-bestand.
Dit vergemakkelijkt de verwerking en de afhandeling van de jaarrekening door de RCBB’s.
Kerkbalans 2016
Van 17 tot en met 31 januari 2016 wordt de nieuwe Campagne Kerkbalans gehouden.
Om u van dienst te zijn in het organiseren van uw plaatselijke campagne is de website kerkbalans voorzien van
een groot aantal middelen. Onder het kopje “organiseren” vindt u het stappenplan waaruit u kunt putten. Zo zijn
er handleidingen voor het organiseren van de campagne, het bepalen van de doelgroep, het schrijven van een
wervende brief en het maken van een aantrekkelijke folder waarin de waarde van uw kerk centraal staat.
Bewezen is dat inspirerend materiaal en een zo persoonlijk mogelijke benadering leiden tot betere resultaten! Er
zijn digitale handleidingen geplaatst op de website die u bij de hand nemen zodat het u gemakkelijk wordt
gemaakt om het materiaal toe te passen in uw situatie..
Ook treft u op de site korte filmpjes aan rondom het hoofdthema van de campagne: Mijn Kerk Inspireert. Dit
materiaal kunt u plaatsen op uw website, sociale media of vertonen in uw plaatselijke gemeente als opmaat voor
de campagne.
En er is de mogelijkheid een eigen poster te maken die aansluit bij uw plaatselijke thema en situatie.
Tevens is er materiaal op de site om een succesvolle actie te organiseren rondom Periodiek Schenken. U treft een
handleiding aan, voorbeeldbrieven en zelfs een schenkcalculator die uitrekent wat het fiscale voordeel is. Een
artikel alleen in uw kerkblad over dit onderwerp rendeert niet. Maak je er een concrete wervingsactie van, dan
kan het heel mooie financiële resultaten opleveren.
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De Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG), de samenwerking met de RK kerk die gaat over de Campagne
Kerkbalans, wil in 2016 een start van de actie Kerkbalans die veel positieve regionale en landelijke publiciteit
oplevert. Onder het thema: Samen luiden we de Actie Kerkbalans in willen we op 16 januari 2016 om 12.00 uur
op zoveel mogelijk plaatsen de Campagne Kerkbalans van start laten gaan met: bekende personen die de waarde
van de kerk onderschrijven, de vrijwilligers die op pad gaan en onder klokgelui. We willen daarmee veel positieve
publiciteit losmaken in de media. U wordt daarover spoedig nader geïnformeerd of direct benaderd.
Wij wensen u veel succes toe met het organiseren van uw actie Kerkbalans 2016!
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