
Jaarlijkse taken taakgroep Beheer  
• Januari: Actie Kerkbalans wordt gestart en er wordt gewerkt aan de afwerking van de 

jaarrekening van voorgaand jaar.  

• Februari: Invoeren Actie Kerkbalans.  

• Maart: Bespreken jaarrekening in de Taakgroep Beheer waarna deze kan worden aangeboden aan 
de Kerkenraad.  

• April: Innen van de Solidariteitskas.  

• Mei: Innen van Zuiderklanken en controleren van achterblijven van betalingen van actie 
Kerkbalans.  

• September: Opstellen begroting volgend jaar en bespreken in de Taakgroep Beheer, waarna deze 
kan worden aangeboden aan de Kerkenraad. Tevens bijstellen van de meerjarenbegroting.  

• Oktober: Dankdagcollecte  

• November: Controleren van achtergebleven betalingen en gemeenteleden herinneren.  

• December: Folder maken voor Actie Kerkbalans voor volgend jaar.  
• Het brengen van een bezoekje aan de nieuw ingekomen (mogelijke) gemeenteleden. 

 
Uitgevoerde werkzaamheden 2018 

• Grote werkzaamheden: 
o Verenigingsgebouw: 

§ Dakrenovatie 
§ Schilderwerk buitenzuiden  

o Kerk: 
§ Vervangen alarminstallatie 

• Overige werkzaamheden: 
o Terreinonderhoud; schoonmaken tegels en de stenen, grasmaaien  
o Voorbereiding  aanpassen van  de regeling van de centrale verwarming van de kerkzaal.  
o Rommelmarkten rond de kerk op 2 zaterdagen in september, met alle bijbehorende 

werkzaamheden. Ophalen van de artikelen voor de verkoop, uitstallen, en opruimen van 
het restant, het schoonmaken van de gebruikte gebouwen en terreinen.  

o De kerstbomen in kerkzaal en grote zaal en aanbrengen kerstverlichting in de grote zaal.  
o Sneeuwruimen indien noodzakelijk en het strooien van het terrein.  
o Het uitvoeren van diverse kleine werkzaamheden zoals halen van koffie , thee, koek, cake 

koffiemelk voor de zondagmorgen na de dienst, en voor de vergaderingen.  
o Het schoonmaken ontkalken van de koffie zetmachines.  
o Jaarlijkse controle op het functioneren blus apparatuur en ladders 
o Jaarlijks stemmen van de piano en orgel.  
o Jaarlijkse controle op werking van de vluchtweg en noodverlichting armaturen 
o Regelmatige controle van de elektrische installatie met name aardlekschakelaars en nood 

verlichting en de aanwezige verlengleidingen. Verder het uitvoeren van kleine reparaties 
aan gebouwen en apparatuur 

o Schoonmaken boeien en dakgoten 
o Groenonderhoud 


