
Nieuwe plannen in 2020: SKIN start helpdesk en workshops over kerkbeheer
Als kerk ligt je missie primair bij het delen van het evangelie met mensen. Toch zijn er ook praktische dingen
die je moet regelen als kerk: geld en een gebouw zijn nodig, en je wil soms weten wat de regels zijn 
bijvoorbeeld over de ANBI status en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
Het is niet altijd makkelijk om deze informatie te vinden. Daarom start SKIN in 2020 met een samenwerking 
met de VKB, een professionele organisatie die hier veel verstand van heeft. Van oorsprong richt de VKB zich 
op 'kerkrentmeesters' (zeg maar de penningmeesters en gebouwenbeheerders) binnen de Protestantse 
Kerk Nederland. Vanaf 2020 wil zij haar expertise graag beschikbaar stellen aan de internationale en 
migrantenkerken. Dit doet zij door in samenwerking met SKIN vanaf 2020 een helpdesk en workshops 
speciaal voor de internationale en migrantenkerken te organiseren. 

Wat betekent dit in de praktijk? Als je vragen hebt over financien, gebouwen, contracten, ANBI status, 
salaris betalen aan medewerkers, of iets vergelijkbaars, kun je deze vraag per email of telefonisch naar SKIN 
sturen. SKIN gaat dan met de VKB op zoek naar een manier om je zo goed mogelijk te helpen. Dit doen we 
met name door informatie te geven en door ons netwerk aan te spreken. De helpdesk is vooral bedoeld 
voor vragen van individuele kerken, de workshops kunnen op lokaal niveau worden gegeven als er 
meerdere kerken in een bepaalde stad hier interesse in hebben. 

Voorbeeld 1: Financiele steun
Wat kan wel: Via de SKIN helpdesk kun je informatie krijgen welke fondsen projecten van internationale 
kerken steunen, en hoe je een aanvraag kunt indienen. Of bijvoorbeeld als je een hypotheek nodig hebt 
kunnen we je informeren welke organisaties je hiervoor kunt benaderen en wat de spelregels zijn. Om 
fondsen of een hypotheek te krijgen moet je financiele administratie aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Wij kunnen je vertellen wat die voorwaarden zijn en hoe je dat kunt aanpakken. We kunnen ook een 
workshop hierover geven als er in jouw stad meerdere kerken hier interesse in hebben.
Wat kan niet: SKIN en VKB geven zelf geen financiele steun, we helpen je wel om hiernaar te zoeken en om 
aan de spelregels te voldoen zodat je meer kans maakt op steun.

Voorbeeld 2: Gebouwen
Wat kan wel: Via de SKIN helpdesk kunnen we kijken of er in jouw stad kerken zijn die bereid zijn om hun 
kennis, netwerk of gebouw met jouw kerk te delen. Ook kunnen we meekijken als je een conceptcontract 
hebt voor huur of koop, en het fijn vindt dat iemand meekijkt. We kunnen ook een workshop hierover 
geven als er in jouw stad meerdere kerken hier interesse in hebben.
Wat kan niet: SKIN en VKB hebben zelf geen gebouwen, we willen je wel helpen om hiernaar te zoeken en 
om aan de spelregels te voldoen zodat je beter kans maakt op een goede plek.

Voorbeeld 3: ANBI status
Wat kan wel: Via SKIN kun je uitleg krijgen wat de voordelen zijn om een ANBI status te hebben, en aan 
welke spelregels je moet voldoen. We kunnen je helpen een aanvraag hiervoor in te dienen. Ook kunnen we
meekijken om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet. We kunnen ook een workshop hierover 
geven als er in jouw stad meerdere kerken hier interesse in hebben.
Wat kan niet: wij regelen niet de administratie van kerken, dat moeten kerken zelf doen. Wel kunnen we 
uitleggen hoe je dat kunt aanpakken en wie je daarbij kan helpen.

Voorbeeld 4: Medewerkers salaris geven
Wat kan wel: Via SKIN kun je informatie krijgen wat er mogelijk is om bijvoorbeeld je voorganger salaris te 
kunnen betalen. Wat kan wel, wat kan niet, hoe pak ik dat het beste aan, en wie kan me daarbij helpen? We
kunnen ook een workshop hierover geven als er in jouw stad meerdere kerken hier interesse in hebben.


