CONVENANT 2018 - 2022
van
De Kerk van Peize
en
De Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize.
Overwegingen:
A)
Ontstaansgeschiedenis van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize.
In de loop van de tijd werd het voor de Kerk van Peize steeds moeilijker om, naast de
gebruikelijke kerkelijke activiteiten, ook het onderhoud van het monumentale kerkgebouw te
financieren. Inwoners van Peize, met name ook die niet behoren tot de kerkelijke gemeente,
waren en zijn zich bewust van de grote betekenis van de kerk als plaats van samenkomst bij
plechtigheden en als niet weg te denken gebouw midden in het dorp. Men is gehecht aan het
historische kerkgebouw en bereid mee te helpen het tot in lengte van dagen in stand te
houden. Men kan zich er zeer goed in vinden dat de kerkelijke gemeente er is gehuisvest en
heeft er alle begrip voor dat deze het onderhoud van het gebouw niet volledig kan bekostigen.
Dit heeft er toe geleid dat in 1995 de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize werd
opgericht.
B)

Bedoeling van dit convenant.
Het Convenant geeft uitdrukking aan de door de Kerk en de Stichting gevoelde, gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het behoud van het kerkgebouw in Peize. Het convenant bevat een
aantal op gelijkwaardigheid gebaseerde afspraken, die bedoeld zijn om de door de Stichting
aan de Kerk te verlenen steun doelmatig en rechtvaardig te realiseren. Dit mede door het
regelen van voorwaarden waaronder en de wijze waarop gelden worden aangevraagd, c.q.
worden uitgekeerd en door vast te leggen dat men elkaar regelmatig zal informeren over
zaken die voor de uitvoering van het Convenant van belang kunnen zijn.

C)

Belangrijkste wijzigingen in 2018 ten opzichte van het vorige convenant.
Omdat de steun van Rijksmonumenten van 65% naar 50% van de z.g. subsidiabele kosten is
gedaald, is de ondersteuning door de Stichting aangepast van 25% naar 40%. Voor de Kerk
blijven zo de kosten gehandhaafd op 10%. De bijdrage van de Stichting voor de
onderhoudskosten die niet subsidiabel zijn voor Rijksmonumenten blijven gehandhaafd op
50%.

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1 De Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize, hierna te noemen: de Stichting,
doet wat in haar vermogen ligt om geld te verzamelen ter ondersteuning van de
hierna omschreven door de Kerk van Peize uit te voeren werkzaamheden.
1.2. De Kerk van Peize, oecumenische gemeente, hierna te noemen: de Kerk, doet wat
in haar vermogen ligt om de kosten laag te houden van het onderhoud dat voor
ondersteuning in aanmerking komt, bijvoorbeeld door het inschakelen van
vrijwilligers, zonder aan de onderhoudstoestand concessies te doen.
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1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

De Kerk doet al het mogelijke om maximale subsidies te verwerven voor de uit te
voeren werkzaamheden.
De Stichting draagt slechts bij indien en voor zover de jaarrekening van de Kerk een
niet- incidenteel tekort vertoont. Indien in de begroting een tekort wordt voorzien,
kan de Stichting een of meer voorschotten verstrekken.
De Stichting draagt bij in de kosten die voor ondersteuning in aanmerking komen,
tenzij die door subsidies van andere instanties en eigen bijdragen van de Kerk
kunnen worden gedekt of tenzij de middelen van de Stichting niet toereikend zijn.
In die gevallen worden de percentages genoemd in art. 5 verlaagd.
De Kerk is geheel vrij in haar financiële planning, met name in kerkelijke
aangelegenheden en in het vormen van doelreserves. Slechts indien het laatste
ongebruikelijke vormen zou aannemen, kan het Stichtingsbestuur besluiten een
deel daarvan niet als tekort in aanmerking te nemen, maar dit slechts in overleg
met de Kerk en –eventueel- externe deskundigen.
Verzoeken om steun die niet in dit convenant passen, vergen apart overleg.
Hierover worden in dit convenant geen beleid, voornemens en afspraken
vastgelegd. Hieronder vallen bijvoorbeeld urgente en niet voorziene reparaties, die
niet aan de voorwaarden voldoen, aanpassingen aan het gebouw om de
bruikbaarheid te verhogen e.d.

Artikel 2. De objecten die voor steun in aanmerking komen.
2.1. Het buitenonderhoud van het kerkgebouw met uitzondering van de toren, met
name muren, daken, dakgoten, hemelwaterafvoeren en vensters aan de
buitenzijde, alsmede het hieraan gerelateerde onderhoud aan de binnenzijde.
2.2 Onderhoud aan de binnenzijde, voor zover dit noodzakelijk is voor de
instandhouding van het kerkgebouw, bijvoorbeeld, balken van de constructie,
fundamenten e.d.
2.3 Het onderhoud van het kerkmuurtje.
2.4 Het onderhoud van de hof tussen de kerk en het muurtje, met beplanting en
bestrating.
2.5 Het opstellen en uitvoeren van onderhoud- en restauratieplannen met betrekking
tot de in dit artikel genoemde objecten.

Artikel 3. Het toekennen van voorschotten.
3.1 De Kerk doet een gespecificeerd verzoek voor een voorschot per kalenderjaar.
Hiervoor wordt het ‘voorschotformulier’ gebruikt. In de aanvraag voor het
voorschot is een gespecificeerde planning van onderhoudsactiviteiten in het
betreffende jaar opgenomen, inclusief verwachte kosten en informatie over de
verwachte subsidies. De onderhoudsactiviteiten worden gespecificeerd en het
gevraagde voorschot wordt berekend conform artikel 5.
3.2 De Kerk draagt er zorg voor dat alle bijbehorende actuele informatie, zoals
genoemd in artikel 6, bij de Stichting beschikbaar is.
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3.3

De Stichting neemt een besluit over het toekennen van voorschotten. Zij neemt
daarvoor de percentages genoemd in artikel 5 in acht. De Stichting doet
mededeling aan de Kerk van het genomen besluit. Afwijkingen van dit besluit t.o.v.
de aanvraag worden gemotiveerd. Daarna wordt het voorschotbedrag
overgemaakt.

Artikel 4. Het toekennen van de definitieve ondersteuning.
4.1 De kerk doet een verzoek voor de definitieve ondersteuning per kalenderjaar , in de
loop van het betreffende jaar of kort daarna. Hiervoor wordt het
‘einddeclaratieformulier’ gebruikt. Alle in de aanvraag opgevoerde kosten worden
voorzien van een kopie van de factuur en van eventuele toekenningbesluiten door
andere ondersteunende instanties . De onderhoudsactiviteiten worden
gespecificeerd en berekend conform artikel 5.
4.2 De Kerk draagt er zorg voor dat alle bijbehorende actuele informatie, zoals
genoemd in artikel 6, bij de Stichting beschikbaar is.
4.3 De Stichting neemt een besluit over het toekennen van de ondersteuning. Zij neemt
daarvoor de percentages genoemd in artikel 5 in acht. De Stichting doet
mededeling aan de Kerk van het genomen besluit. Afwijkingen van dit besluit t.o.v.
de aanvraag worden gemotiveerd. Daarna wordt het definitieve bedrag
overgemaakt, verminderd met het voorschotbedrag. Als het voorschotbedrag hoger
was dan het definitieve bedrag zal de Kerk het verschil overmaken aan de Stichting.

Artikel 5. Specificatie van en voorwaarden voor de ondersteuning:
De kosten worden als volgt gespecificeerd:
5.1 Stroom 1: De kosten uit het meerjarig onderhoudsplan, die voldoen aan art. 2, die
wel door Rijksmonumenten worden gesubsidieerd. Onderhoudskosten die voor
Rijksmonumenten subsidiabel zijn, zijn dit ook voor de Stichting. De Kerk overlegt
het toekenningsbesluit van/namens Rijksmonumenten. De Stichting ondersteunt de
Kerk alleen betreffende werkelijk gemaakte kosten. De Kerk overlegt daarvoor de
factuur aan de Stichting.
5.2 Stroom 2: De kosten uit het meerjarig onderhoudsplan die voldoen aan art.3 die
niet door Rijksmonumenten worden gesubsidieerd of niet in het meerjarig
onderhoudsplan staan en dus ook niet door Rijksmonumenten worden
gesubsidieerd. Hieronder worden in elk geval gerekend:

Diverse inspecties, o.a. bomenwacht.

Schoonmaken goten.

Glazenwassen aan de buitenzijde.

Onderhoud brandblusvoorzieningen.

Verzekering.

De kWh –kosten van de kerkverlichting aan de buitenzijde.
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De Stichting ondersteunt de Kerk alleen betreffende werkelijk gemaakte kosten. De Kerk
overlegt daarvoor de factuur aan de Stichting.
Tijdens de onderhavige convenantperiode ondersteunt de Stichting met de onderstaande
percentages van de kosten:
Stroom 1: 40 %
Stroom 2: 50 %

Artikel 6. Informatie-uitwisseling.
6.1 De Kerk zorgt ervoor dat Stichting - uiterlijk bij de aanvraag van de definitieve
ondersteuning - de volgende actuele documenten ontvangen heeft:
a)
Het actuele meerjarig onderhoudsplan (bij start en bij wijzigingen)
b)
Het jaarverslag van de Kerk, in ieder geval bij de aanvraag voor definitieve
afrekening
c)
Rapportage over:
I. Resultaten onderhoudsinspecties.
II. Vooruitzicht onderhoud voor het volgende jaar.
III. Subsidiestromen.
6.2 De Stichting zorgt ervoor dat de Kerk - uiterlijk bij het financieel- en beleidsoverleg de volgende documenten ontvangen heeft:
a)
Jaarverslag van de Stichting.
b)
Donateursbericht.
6.3 De Kerk en de Stichting zullen elkaar informeren omtrent regelingen, bepalingen en
statuten, waaraan zij gebonden zijn.

Artikel 7: Overleg tussen Stichting en Kerk.
7.1 Het College van Kerkrentmeesters wijst uit haar midden een vertegenwoordiger
van de Kerk als lid van het bestuur van de Stichting.
7.2 Onderhoudsoverleg:
Wanneer:
Kwartaal 1.
Waarom:
Donateurs en bestuur van Stichting weten wat er met hun geld
gebeurt. Voldongen feiten worden vermeden.
Wie:
Degene(n) die namens de Kerk verantwoordelijk is voor het
onderhoud en een of meer leden van het bestuur van de Stichting,
die aandacht besteden aan het onderhoud.
Onderwerp:
De technische kant van het onderhoud, realisaties vorig jaar
(opnemen in het donateurbericht van Stichting), plannen voor
komende jaar (basis voor voorschot). Bijstelling van plannen. Acute
ingrepen. Algemene onderhoudstoestand van de kerk.
Documenten: Actueel meerjarig onderhoudsplan, inspectierapporten, overzicht
realisatie vorig jaar, plan voor lopende jaar en volgende jaar. Alle
ter beschikking te stellen door de Kerk.
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7.3

Financieel en beleidsoverleg.
Wanneer:
Kwartaal 3.
Waarom:
Soepel samenwerken, verder kijken dan eigen winkel.
Wie:
De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters als
afvaardiging Kerk en afvaardiging Stichting. Bij voorkeur in een
bestuursvergadering van de Stichting.
Onderwerp:
Evaluatie: Lopen de procedure en het convenant goed?
Subsidiestromen en -bedragen, Jaarrekening van de Kerk en de
Stichting. Subsidie door Rijksmonumenten. Begrotingen voor
volgende jaar. Lange termijn ontwikkelingen. Samenwerking etc.
Overleg over ondersteuning die niet in het convenant past.
Documenten: Het jaarverslag van de Kerk, Meerjarig onderhoudsplan (door de
Kerk). Het jaarverslag van Stichting en ondersteuningsberekeningen
(door de Stichting).

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1 Met het sluiten van dit convenant vervallen eerder regelingen en afspraken.
8.2 Telkens na afloop van 5 jaren zal dit convenant door de besturen worden
geëvalueerd en worden verlengd, dan wel herzien en opnieuw worden vastgesteld.
8.3 Dit convenant is van kracht in de jaren 2018 tot en met 2022.

Peize, 15 augustus 2018

G. H. Brandsema

P. J. Killestijn

A.E. Scholten-Sampson

Voorzitter,
Stichting Steun Onderhoud
Dorpskerk Peize

Voorzitter,
Kerk van Peize

Secretaris,
College van Kerkrentmeesters
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