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Achtergrond 
De Stichting Behoud Rolder Kerk (SBRK) is opgericht in 1998 met als doel fondsen te werven voor het 

onderhoud en daarmee het behoud van het historische kerkgebouw, het orgel en de directe omgeving 

van de Jacobuskerk te Rolde. De stichting werkt samen met een groot aantal vrijwilligers uit Rolde en 

omgeving om dit doel te realiseren. 

 

In 2019 heeft het bestuur van de stichting zich daarnaast ten doel gesteld nadrukkelijk het gebruik van 

het Rolder kerkgebouw voor andere dan kerkelijke doelen te stimuleren, zodat het gebouw er echt 

voor het hele dorp is. 

 

Het vermogen van de SBRK bedraagt (status eind 2020) ca. € 67.000. De jaarlijkse netto inkomsten 

(voornamelijk bijdragen vrienden van het Rolder Kerkgebouw, Kerstmarkt, Boekenmarkt) bedragen ca. 

€ 10.000. 

 

Bijdragen aan het onderhoud van het kerkgebouw en voor maatregelen die de functionaliteit van het 

kerkgebouw verhogen waren de afgelopen jaren als volgt (bedragen in €). 

 

    2016  2017  2018  2019  2020 

    10.000  4.841  6.033  -  8.453 

 

Bijdragen om het gebruik van het kerkgebouw door het dorp te stimuleren waren de afgelopen jaren 

als volgt (bedragen in €). 

    2016  2017  2018  2019  2020 

    -  -  -  -     693 

Overwegingen 
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) gemeente Rolde is eigenaar van het Rolderkerkgebouw en heeft 

de beschikking over een onderhoudsfonds. Dit bevat gelden die door de kerkelijke gemeenschap in het 

verleden bij elkaar zijn gebracht en waar nog steeds geld in wordt gestort. Ook al is de PKN gemeente 

de eigenaar van het kerkgebouw, de SBRK is opgericht om in financiële zin mee te helpen het 

historische kerkgebouw voor Rolde te behouden; dit is gebeurd vanuit de visie dat het 

Rolderkerkgebouw in wezen van en voor het hele dorp is en dat het behoud van het kerkgebouw een 

gemeenschappelijke taak is van zowel de kerkelijke als de niet kerkelijke gemeente. 

 

Een buffer voor de SBRK van ca. € 50.000 wordt door het bestuur wenselijk geacht voor het geval dat 

er een beroep wordt gedaan op de SBRK i.v.m. grote onderhoudskosten. Gedacht kan hierbij worden 

aan een vervanging van de hete lucht verwarmingsinstallatie die inmiddels meer dan 20 jaar oud is en 

aan een vervanging van de leien op het dak; allemaal zaken die op enig moment aandacht zullen 

behoeven. Ook kan hierbij gedacht worden aan bijzondere activiteiten (uitgifte van een boek?) rondom 

het 600-jarig bestaan van het kerkgebouw in 2027. 

 

Met een dergelijke buffer kunnen de jaarlijkse netto inkomsten van de SBRK van ca. € 10.000, verhoogd 

met een deel van het restant van het vermogen van ca. € 17.000 1 direct aangewend worden t.b.v. het 

kerkgebouw en/of het gebruik van het kerkgebouw door het dorp.  

 
1  Te weten het verschil tussen het vermogen van de SBRK van ca. € 67.000 (status eind 2020) en de gewenste buffer van 

ca. € 50.000. 



Beleidsrichtlijnen 

 
1. Er wordt naar gestreefd een buffer aan te houden van ca. € 50.000 voor toekomstige grote 

onderhoudskosten. 

 

2. Er wordt naar gestreefd om jaarlijks ca. € 12.000 bij te dragen aan zaken die het kerkgebouw en/of 

het gebruik daarvan door de Rolder dorpsgemeenschap ten goede komen. Hierbij wordt de 

volgende verdeelsleutel gehanteerd:  

 

Vaste lasten kerkgebouw (opstalverzekering kerkgebouw & orgel, brandpreventie, onderhoud 

orgel/geluidsinstallatie/stoelen)      ca. € 6.000 (50%) 

 

Groot onderhoud (schilderwerk en voegwerk enz.) en functionaliteitsverbetering kerkgebouw

          ca. € 3.000 2 (25%) 

 

Stimulering gebruik kerkgebouw door het dorp    ca. € 3.000  (25%) 

 

3. Om een financiële bijdrage te kunnen leveren binnen het raamwerk als hierboven geschetst is, 

zoals de statuten van de SBRK voorschrijven, voor elke bijdrage een meerderheid van stemmen 

binnen het SBRK bestuur vereist. 

 

 

  

 
2  Dit betreft een gemiddeld bedrag per jaar. Alleen het deel van de kosten dat niet gedekt wordt door de 

Rijksmonumenten (SIM) subsidie voor essentieel onderhoud komt hiervoor in aanmerking. 

 


