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Gebruiksvoorwaarden kerkelijke gebouwen (versie juni 2019)
Inleiding
Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te krijgen over het gebruik van de
kerkelijke gebouwen.
De volgende documenten zijn verder onverkort van kracht:
•
•

Protocol ‘Rouwdiensten’, opgesteld door kerkenraad december 2010
Protocol ‘Trouwdiensten’, opgesteld door kerkenraad april 2011

De gebruiksvoorwaarden kerkelijke gebouwen hebben betrekking:
• Het Kerkgebouw, Lekdijk 118 (verder: het Kerkgebouw)
• Het Onderkomen, onder het kerkgebouw (verder: het Onderkomen)
• Hervormd Centrum ‘Onder de Wiek’, Torenmolen 1 (verder: Onder de Wiek)
Bestemming van de gebouwen
• Het kerkgebouw is primair beschikbaar voor alle gewone en bijzondere kerkdiensten die
plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de eigen kerkelijke gemeente.
• Het kerkgebouw is niet beschikbaar voor commerciële activiteiten en/of amusement.
• Onder de Wiek en het Onderkomen zijn primair bestemd voor alle kerkelijke activiteiten
vanuit de eigen kerkelijke gemeente en secundair voor hieraan gerelateerde activiteiten
vanuit de eigen kerkelijke gemeente.
• Aanvragen tot gebruik van de kerkelijke gebouwen, anders dan hiervoor genoemd, worden
door het College van Kerkrentmeesters (CvK) per geval in behandeling genomen, rekening
houdend met deze gebruiksvoorwaarden.
• Voor ieder verzoek tot gebruik van de kerkelijke gebouwen zijn deze gebruiksvoorwaarden
onverkort van toepassing.
• Bij instemming met de gebruiksvoorwaarden wordt geen onderscheid gemaakt tussen
verschillende kerkgenootschappen en groeperingen, met dien verstande dat gebruik van de
kerkelijke gebouwen niet is toegestaan als het gebruik afbreuk doet of dreigt te doen aan het
beleid van de gemeente.
• Bij een verzoek tot structureel gebruik van de kerkelijke gebouwen vindt altijd overleg plaats
met de kerkenraad.
• Structureel gebruik van de kerkelijke gebouwen wordt jaarlijks geëvalueerd binnen het CvK.
• Er mogen in de kerkelijke gebouwen geen commerciële activiteiten plaatsvinden.
Verkopingen waarbij de opbrengsten volledig bedoeld zijn voor ‘goede doelen’ zijn
toegestaan voor zover deze goede doelen overeenkomen of in lijn liggen met door de
Diaconie gesteunde projecten en/of organisaties.
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Gebruiksvergoeding
• Voor huwelijksdiensten van gemeenteleden en voor rouwdiensten in verband met de
begrafenis van gemeenteleden, worden de kerkelijke gebouwen kosteloos ter beschikking
gesteld.
• Voor huwelijksdiensten van niet-gemeenteleden, voor rouwdiensten in verband met de
begrafenis van niet-gemeenteleden en voor andere kerkdiensten met een persoonlijk
karakter, wordt door de penningmeester van het CvK een gebruiksvergoeding in rekening
gebracht van € 150,00 (prijspeil 20191). Deze huur dient ter dekking van de kosten van het
gebruik van het kerkgebouw, inclusief de betaling van koster en organist. Als door het
College geen organist ingezet behoeft te worden, leidt dit in geen geval tot verlaging van de
huur.
• Voor gebruik van het kerkgebouw bij zangavonden, concerten etc. wordt een
gebruiksvergoeding in rekening gebracht van € 150,00.
• Voor gebruik van Onder de Wiek wordt bij niet gemeente-gerelateerde activiteiten en
bijeenkomsten een gebruiksvergoeding in rekening gebracht van € 100,00 voor de grote zaal,
€ 50,00 voor de andere zalen en voor kosten bediening € 20,00 per uur. Voor
zangverenigingen geldt een afwijkend tarief van € 20,00 per zaal per avond.
• Voor gebruik van het Onderkomen wordt bij niet gemeente-gerelateerde activiteiten en
bijeenkomsten een gebruiksvergoeding in rekening gebracht van € 50,00 en voor kosten
bediening € 20,00 per uur.
• Voor gelijktijdig gebruik van het Kerkgebouw en het Onderkomen voor één en dezelfde
activiteit geldt een combinatietarief van € 175,00 exclusief bedieningskosten.
Reserveringsprocedure
• Het verzoek tot gebruik van de kerkelijke gebouwen kan alleen worden gedaan aan het CvK
dan wel aan de door het CvK aangestelde beheerders. Verzoeken aan kerkenraadsleden,
beheerders of andere betrokkenen moeten worden doorverwezen naar het CvK.
• Voor reservering van het kerkgebouw dient altijd vooraf contact te worden opgenomen met
de hiervoor aangewezen contactpersoon beheer en afspraken (zie bijlage ‘Contactgegevens’)
• Als de betrokken contactpersoon hiertoe aanleiding ziet (en altijd bij ‘Andere kerkdiensten
met een persoonlijk karakter’), overlegt deze vooraf met het College van Kerkrentmeesters
(CvK) en/ of de Kerkenraad over de reservering.
• De penningmeester van het CvK regelt de betaling van predikant en/ of organist die de eigen
predikant(en) of organist(en) hebben waargenomen in verband met verhindering.
• Voor reservering van Onder de Wiek en het Onderkomen dient altijd vooraf contact te
worden opgenomen met de beheerders (zie bijlage ‘Contactgegevens’).
• Als de beheerders daartoe aanleiding zien, gezien de aard van de beoogde activiteiten, dan
zal eerst worden overlegd met de secretaris van het CvK over de reservering.
• De verzending van facturen wordt verzorgd door de penningmeester van het CvK.
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Dit geldt voor alle in dit document genoemde bedragen.
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Beheer van de gebouwen
• Het CvK is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en laat zich hierin bijstaan
door de door hen benoemde kosters en beheerders.
• Het CvK heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen.
• De koster/beheerder treedt op als gemachtigde van het CvK. De koster/beheerder
raadpleegt het CvK in voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien.
Toegang/sleutelbeheer
• De sleutels van de gebouwen berusten bij het CvK en bij de door hen geregistreerde
personen.
• Het betreden of gebruiken van andere dan afgesproken ruimten is niet toegestaan, dan na
overleg met de koster.
• De activiteiten in de gebouwen dienen op alle dagen om uiterlijk 23.00 uur te worden
beëindigd.
Bedrijfshulpverlening (BHV)
• Bij het gebruik van de kerkelijke gebouwen voor niet gemeente-gerelateerde activiteiten, is
de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het organiseren van toereikende
bedrijfshulpverlening (BHV).
• Kan een gebruiker geen toereikende BHV organiseren, dan zal dit door het CvK worden
gedaan. De kosten hiervan komen voor rekening van de gebruiker en bedragen € 25-€ 50 per
dagdeel.
Ontruiming bij calamiteiten
• In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van de koster of de door het CvK daartoe
aangewezen hulpverleners te worden opgevolgd.
• De in deze bijzondere situatie gedane aanwijzingen verliezen ook buiten het gebouw niets
van hun geldingskracht, tenzij een bevoegde overheidsinstantie anders beslist.
Consumpties
• In de kerkzaal worden geen consumpties verstrekt en mogen ook geen consumpties worden
gebruikt.
• De kerkelijke gebouwen beschikken niet over een horecavergunning.
• In geen van de kerkelijke gebouwen mogen alcoholhoudende dranken worden gebruikt.
Inventaris/gebruik instrumenten
• De gebruiker van de kerkelijke gebouwen is gehouden zowel het gebouw als de inventaris
met orde en netheid te gebruiken.
• De gebruiker mag geen veranderingen aanbrengen in het interieur en/of voorwerpen
bevestigen.
• De gebruiker is financieel verantwoordelijk voor gemaakte schade.
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De verwarming en ventilatie van de gebouwen mag slechts geregeld worden door de
beheerders.
Het bespelen van het kerkorgel door anderen dan daartoe door het CvK benoemde
organisten is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van het CvK en na overleg met
de coördinator van de organisten tenzij het een koororganist betreft.
De gebruikte instrumenten (en de inhoud van de muziek) dienen in lijn te liggen met de
liturgie van de zondagse erediensten, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van bijv.
slaginstrumenten, lichteffecten e.d.

Aansprakelijkheid
Het CvK stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen tijdens het gebruik
van de gebouwen.

Contactgegevens beheerders kerkelijke gebouwen
•
•
•

Beheer en afspraken voor Het Kerkgebouw, Lekdijk 118: M. Damsteegt, 0184-683098,
riendam@solcon.nl
Beheer en afspraken voor Het Onderkomen (onder het kerkgebouw) en Onder de Wiek,
Torenmolen 1: mw. A. Rozendaal, 0184-683986, johanrozendaal@solcon.nl
Secretariaat van het CvK: J. den Ouden , (0184) 68 58 55, secretariaat@hervormdnieuwlekkerland.nl

Gegevens gebruiker, vooraf te melden bij beheerders:
Naam:

………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats:

………………………………………………………………………

Namen van in te zetten BHV’ers:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Factuuradres indien afwijkend van het vorenstaande: ………………………………………………………………………
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