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KERKBEHEER

Kerkbeheer
Voor het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw en vergadercentrum 'Het Baken' is
per 1 januari 2005 het lichaam Kerkbeheer Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) Ommen
in het leven geroepen.
Het kerkgebouw en ‘Het Baken, inclusief het orgel en de inventaris, zijn het gezamenlijk
eigendom van de Gereformeerde Kerken Ommen-Noord/Oost en Ommen-West.
Doelstelling Kerkbeheer
De doelstelling van Kerkbeheer is het beheren en exploiteren van het kerkgebouw en
‘Het Baken’, alsmede al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Kerkbeheer dient dit te verwezenlijken binnen de jaarlijks door de Gereformeerde kerken
Ommen-Noord/Oost en Ommen-West goedgekeurde begroting.
Contactgegevens Kerkbeheer
Voorzitter
: Evert Johan Warner, Papaverstraat 19, Ommen

: 06 – 533 92 844
Secretaris


: Hugo Tromp, Reigerstraat 120, Ommen
: beheer@ommen.gkv.nl

Penningm.


: Bert Veurink, Gerard Doustraat 83, Ommen
: 06 - 109 28 902

Koster

: Jan Hoeksema
: koster@ommen.gkv.nl
: 06 - 365 09 694




Adres kerkgebouw

Trompstraat 2
7731 CK Ommen
0529 452165

Openingstijden





Maandag t/m vrijdag vanaf 19.00 - 22.00 uur.
Overdag, met uitzondering van dinsdag, is de koster veelal aanwezig.
Zaterdag en zondag is het kerkgebouw buiten de reguliere kerkdiensten gesloten.
Gebruik van de kerk of ‘Het Baken’ dient altijd tijdig bij de koster of een
hulpkoster te worden aangevraagd.

Geldigheid van deze regeling
In situaties waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist Kerkbeheer na
advies van de koster. In voorkomende situaties met pastorale raakvlakken zal
Kerkbeheer tevens het advies inwinnen van de betrokken kerkenra(a)d(en).
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Regeling vergoedingen
De genoemde prijzen in deze regeling zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Een
specifieke prijsopgave kan worden opgevraagd bij de koster.
Indien Ommen Noord/Oost en Ommen West gezamenlijke kerkdiensten of activiteiten
beleggen dan worden eventuele kosten naar rato van het zielenaantal per 1 oktober van
het voorgaande jaar verdeeld.
Zaalhuur
De vergaderzalen van ‘het Baken’ zijn voor verhuur beschikbaar volgens onderstaande
tarieven. De tarieven zijn vastgesteld per dagdeel (ochtend, middag of avond) volgens
onderstaande tabel:
Zaal
1 t/m 7, 9-11
Soos
8, 5/6 (schuifwand open)
12
Kerkzaal

1 dagdeel
€ 30

2 dagdelen
€ 45

€ 50
€ 125
€ 150

€ 75
€ 185
€ 225

3 dagdelen
€ 60
€ 100
€ 250
€ 300

Tabel 1: Tarieven zaalhuur

Vrijstelling van zaalhuur

 De Gereformeerde kerken Ommen-Noord/Oost en Ommen-West zijn vrijgesteld
van het betalen van zaalhuur in geval van gemeentelijke activiteiten. In
onderstaande tabel worden deze activiteiten nader uitgelegd.

Bijeenkomsten
belegd door de
kerkenraden van de
gemeenten

Vergaderingen onder
verantwoordelijkheid van
de kerkenraden van de
gemeenten

Gemeentelijke activiteiten
gericht op de opbouw van de
gemeenten en tot glorie van
God

-

- Kerkenraadsvergaderingen,
- Commissies en werkgroepen
(bijv. CvB, Kerkbeheer,
Evangelisatie-commissie,
Jeugdraad)
- Organistencollege

- Jeugdverenigingen
- Mannen- en vrouwenverenigingen
- Bijbelstudiekringen
- Gereformeerde oudervereniging
- Evangelisatiewerk
- Werk dat de onderlinge
gemeenschap bevordert, zoals
ouderenactiviteiten, koren etc.
- Cantorij
- Soos
- activiteitencommissie

Kerkdiensten,
Catechese
Gemeentevergaderingen,
wijkavonden
Classisvergaderingen

Tabel 2: gemeentelijke activiteiten

 Bij begrafenissen van gemeenteleden wordt geen zaalhuur berekend.
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Kopieerkosten
 Kopieerkosten voor alle niet kerkelijke bijeenkomsten of activiteiten moeten
worden betaald.
 Liturgieën voor bijzondere kerkdiensten (huwelijk, belijdens etc.) worden in
rekening gebracht bij de CVB. De meerkosten voor afdrukken in kleur worden in
rekening gebracht bij de opdrachtgever (bijv. een bruidspaar).
 Liturgieën voor begrafenissen worden in rekening gebracht bij de familie of
eventueel rechtstreeks bij een (uitvaart)verzekeringsmaatschappij.
Consumpties
Alle consumpties worden via de koster verstrekt. Alleen in overleg met de koster kan
hiervan worden afgeweken. Tegen de daarvoor vastgestelde vergoeding zijn belegde
broodjes, soep, hapjes, frisdrank en alcoholische dranken mogelijk.
 Koffie, thee en/of limonade zijn voor gemeenteactiviteiten (zie tabel 2) gratis.
 Consumpties voor niet kerkelijke vergaderingen / bijeenkomsten worden altijd in
rekening gebracht. Over het algemeen kan worden gesteld dat indien sprake is
van zaalhuur dan worden ook de consumpties in rekening gebracht.
 Consumpties, bediening en organist voor begrafenissen worden in rekening
gebracht.
 Uitgebreide consumpties zoals maaltijden, luxe koeken of gebak, frisdrank en
alcoholische dranken worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor
gemeentelijke activiteiten zoals beschreven in tabel 2.
Hulpmiddelen en instrumenten
 Bij de zaalhuur is het gebruik van beschikbare hulpmiddelen als tv, beamer, whiteboard, flip-over inbegrepen. Deze kunnen dan gratis worden gebruikt.
 Voor het gebruik van orgel of piano wordt respectievelijk € 75 en € 25 per dagdeel
in rekening gebracht. De piano mag niet buiten het kerkgebouw worden gebruikt.
 Bij beschadigingen worden de kosten bij de gebruiker in rekening gebracht. Als de
piano voor gebruik gestemd moet worden, wordt € 45 extra in rekening gebracht.
 Alle overige kosten voor geleverde diensten (geluidsopnamen, materialen etc.)
worden in rekening gebracht tegen de vooraf vastgestelde prijzen of indien deze
niet is vastgesteld tegen kostprijs.
 Eigendommen van de Soos vallen buiten het beheer van Kerkbeheer en kunnen
daarom niet door Kerkbeheer worden uitgeleend.

Aansprakelijkheid en verzekering

Kerkbeheer is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen die in de
kerk worden gebruikt, bewaard of tentoongesteld.
Voor het werk van vrijwilligers is door de gemeente Ommen een collectieve
vrijwilligersverzekering afgesloten (VNG Vrijwilligerspolis).
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