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Inleiding 
 

Op de plaats waar de huidige Oude Kerk 

Charlois staat (1868) staat al sinds de 2e helft 

van de 15e eeuw een kerkgebouw. 

Honderden jaren al speelt de Oude Kerk in 

Charlois een belangrijke rol in het religieuze 

en culturele leven van de Charloissers. Dat 

blijkt wel uit het onderschrift bij een 

afbeelding van het dorp Charlois in de 

‘Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver’ uit 

het einde van de 18e eeuw (hiernaast 

afgebeeld). Die functie, het spelen van een 

rol van betekenis in het religieuze en 

culturele leven van Charloissers is niet 

slechts iets van vroeger, maar is hoogst 

actueel. En tegelijkertijd steeds minder 

vanzelfsprekend. De hoge kosten die dit 

prachtige gebouw betekent voor de 

eigenaar, de Hervormde gemeente, maar 

ook de onderbenutting van de ruimte en de wens om het kerkgebouw te doen bijdragen aan 

het culturele leven in Charlois hebben geleid tot het besluit de ‘Stichting tot beheer en 

instandhouding van de Oude Kerk te Rotterdam Charlois’ op te richten, kortweg 

‘beheerstichting’.  

Voor u ligt het beleidsplan, dat dient als leidraad voor het te voeren beleid.  

 

Het bestuur. 
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1.  Missie & Doelstellingen 

1.1. Missie 

De beheerstichting1 zet zich in voor het behoud van de Oude Kerk als 

kerkgebouw van de Hervormde wijkgemeente Charlois en wil de Oude Kerk als 

uniek historisch monument doen bijdragen aan het culturele leven in Charlois.  

1.2. Doelstellingen 

� De beheerstichting wil de Oude Kerk op zodanige wijze exploiteren dat 

uit de opbrengst zo mogelijk de kosten voor het gebruik en het onderhoud van 

het gebouw kunnen worden bestreden. Zodoende kan de wijkgemeente de 

Oude Kerk als kerkgebouw blijven gebruiken. 

� De beheerstichting wil de Oude Kerk op zodanige wijze exploiteren dat 

de kerk vanuit haar uniciteit en historische waarde een bijdrage levert aan het 

culturele leven in Charlois. 

                                                           

1 De statutaire benaming is Stichting tot instandhouding en beheer van de Oude Kerk te Rotterdam-Charlois. In dit beleidsplan 

zal kortweg de benaming ‘beheerstichting’ gehanteerd worden. 
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2. Organisatie 

2.1. Bestuurlijke organisatie2 

De beheerstichting is als volgt ingebed in de bestuurlijke organisatie van de 

Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid. 

� De bestuursleden van de beheerstichting worden, op voordracht van het 

bestuur dan wel de wijkraad van kerkrentmeesters, benoemd door het 

College van Kerkrentmeesters, dat binnen de Protestantse Gemeente 

Rotterdam-Zuid eindverantwoordelijk is voor alle vermogensrechtelijke 

zaken van niet-diaconale aard. Het eigendom van de Oude Kerk berust bij 

dit College. 

� De beheerstichting werkt in nauwe afstemming met de wijkraad van 

kerkrentmeesters van de Hervormde wijkgemeente Charlois, die binnen 

gestelde kaders gedelegeerd verantwoordelijk is voor alle 

vermogensrechtelijke zaken die de wijkgemeente aangaan. Zij verstaat zich 

met het College over het onderhoud en eventuele aanpassingen van de 

Oude Kerk. In ieder geval éen lid van de wijkraad is qualitate qua lid van de 

beheerstichting. 

� De beheerstichting kan voor een aantal taken commissies instellen die 

onder verantwoordelijkheid van de beheerstichting functioneren. 

2.1.1. Organigram 

 

  

                                                           

2 De volledige beschrijving van de bestuurlijke organisatie, de verhoudingen tussen de verschillende organen en wederzijdse 

verplichtingen is te vinden in de statuten van de Stichting tot instandhouding en berheer van de Oude Kerk te Rotterdam-Charlois 

en de Overeenkomst tussen het College van Kerkrentmeesters en de Stichting tot instandhouding en beheer van de Oude Kerk 

te Rotterdam-Charlois die integraal onderdeel uitmaakt van de statuten van de stichting. 
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2.2. Personele organisatie 

2.2.1. Stichtingsbestuur3 

Het bestuur van de beheerstichting bestaat uit de volgende leden: 

� Dr. G.H. van de Graaf Voorzitter 

� Dhr. P. Stout Secretaris 

� Dhr. Mr. M.G. van Ravesteyn Plv. voorzitter 

� Dhr. J.J. van Gils Penningmeester 

 

Het stichtingsbestuur komt in ieder geval eens per 2 maanden bijeen. In 

tussentijd neemt het dagelijks bestuur beslissingen over lopende zaken. 

Uiteraard zal zij zo nodig de andere bestuursleden bij deze beslissingen 

betrekken. 

2.2.2. Beheerder 

Het dagelijks beheer is in handen van een door het stichtingsbestuur 

aangestelde beheerder. Deze beheerder is verantwoordelijk voor: 

� het beheren van de gebruiksagenda van de Oude Kerk; 

� het fungeren als eerste aanspreekpunt voor verhuur en reservering 

van de Oude Kerk; 

� het aanwezig zijn als eerste aanspreekpunt wanneer de Oude Kerk 

aan externe partijen wordt verhuurd; 

� het maken van eventuele afspraken met ‘schoonmaak’-ploeg dan wel 

schoonmaakbedrijf; 

� het organiseren van de herinrichting na gebruik en het maken van 

afspraken met een ‘herinrichtingsploeg’; 

� het opstellen van concept-huurovereenkomsten op basis van model-

huurovereenkomsten (zie bijlage) en deze vervolgens ter 

ondertekening voorleggen aan de secretaris. 

2.2.3. Schoonmaak en herinrichtingsploeg 

Bij verhuur zal door de beheerder worden vastgesteld welke inspanningen naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de kerk na verhuur weer schoon en 

heringericht te krijgen voor de volgende activiteit. Daarbij is een aantal opties 

mogelijk: 

� Het gebruik is dusdanig dat schoonmaak en herinrichting na afloop niet 

nodig is. In dat geval zullen geen aanvullende schoonmaakkosten in 

rekening worden gebracht. 

� Het gebruik is dusdanig dat schoonmaak en herinrichting in eigen 

beheer kunnen worden gedaan. In dat geval geldt een aangepaste 

huurprijs en schoonmaak door een eigen ‘ploeg’ vrijwilligers. 

                                                           

3 Zie bijlage voor een beknopt CV van de stichtingsbestuurders. 
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� De ervaringen met de huurder zijn dusdanig dat het verantwoord is 

afspraken over schoonmaak en herinrichting op te nemen in de 

huurovereenkomst, waarna de schoonmaak en herinrichting aan de 

huurder wordt overgelaten. 

� Gezien het tijdstip van het verhuur en/of de intensiteit van het gebruik is 

het niet mogelijk om de schoonmaak in eigen beheer te organiseren. Er 

zal in dergelijke gevallen een schoonmaakbedrijf worden ingehuurd. De 

kosten worden aan de verhuurder doorberekend. 

2.2.4. Vrienden van de Oude Kerk 

Een van de commissies die onder de verantwoordelijkheid van de 

beheerstichting functioneert is de werkgroep ‘vrienden van de oude kerk’. Deze 

werkgroep houdt zich bezig met de marketing t.b.v. de Oude Kerk, met name 

middels het marketingconcept ‘Vrienden van de Oude Kerk’.4 De werkgroep 

bestaat uit: 

� Dhr. Dr. G.H. van de Graaf (voorzitter) 

� Dhr. E. Groen 

� Drs. R. den Besten 

� Dhr. M. Mulder 

� Mw. H.A. Klaassen 

� Mw. M. Kossen-Gravendeel 

� Dhr. P. Stout 

2.3. Gebruik 

De Oude Kerk is en blijft in de eerste plaats het kerkgebouw van de Hervormde 

wijkgemeente Charlois. In overleg met de wijkkerkenraad zal elk jaar een lijst 

worden opgesteld van kerkelijke activiteiten die niet elders kunnen plaatsvinden 

(bijvoorbeeld de zondagse erediensten, huwelijksdiensten van gemeenteleden, 

de erediensten t.g.v. hoogtijdagen in het kerkelijk jaar)5. Alle andere kerkelijke 

activiteiten kunnen alleen dan in de Oude Kerk plaatsvinden indien de kerk op 

dat tijdstip niet is verhuurd. Reserveringen zijn in dat geval niet mogelijk. Dat 

kan betekenen dat voor deze activiteiten (bijv. catechisatie, koorrepetities, 

bijbelkringen e.d.), wanneer de Oude Kerk verhuurd is, zal moeten worden 

uitgeweken naar een andere ruimte.  

Rouw- en huwelijksdiensten moeten als kerkelijke activiteit in de eerste 

categorie worden gezien, voor zover het leden van de wijkgemeente betreft. 

Voor zover het niet-leden betreft geldt de beschikbaarstelling van de kerk voor 

deze diensten als verhuuractiviteiten. 

                                                           

4 Zie hoofdstuk 3: marketing 

5 Zie voor een volledige opsomming: artikel 15 van de in de bijlage toegevoegde Overeenkomst tussen het 

College van Kerkrentmeesters en de Stichting tot instandhouding en beheer van de Oude Kerk te Rotterdam-

Charlois. 
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Rouwdiensten dienen in principe gehouden te kunnen worden, hoewel het 

tijdstip slechts enkele dagen van te voren wordt vastgesteld. In alle gevallen zal 

naar een voor alle partijen acceptabele oplossing worden gezocht. 

Dat de Oude Kerk in de eerste plaats kerkgebouw is, is allesbepalend voor het 

overige gebruik en stelt hieraan voorwaarden. De aard en inhoud van de 

activiteiten waarvoor de beheerstichting de Oude Kerk beschikbaar stelt mogen 

zich niet op gespannen voet verhouden met de aard en bestemming van de 

Oude Kerk als kerkgebouw van de Hervormde wijkgemeente en als historisch-

cultureel monument bovendien. 

In eerste instantie zal de beheerder in overleg met het dagelijks bestuur van de 

beheerstichting met inachtneming van deze voorwaarde bij aanvragen 

zelfstandig besluiten. Bij twijfel wordt het besluit door het voltallige bestuur van 

de beheerstichting genomen, waarbij alvorens dit besluit te nemen een 

voorgenomen besluit voor advies kan worden voorgelegd aan de 

wijkkerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Charlois. 

2.4. Activiteiten 

De beheerstichting bereikt haar doelstellingen door verhuur, sponsoring en het 

(laten) organiseren van culturele activiteiten. 

2.4.1. Verhuur 

De belangrijkste activiteit om inkomsten te genereren is de verhuur van de Oude 

Kerk. De beheerstichting richt zich met name op ‘grote’ klanten, uitbaters, 

cateraars, deelgemeente e.d., die bereid zijn de Oude Kerk voor een aantal 

momenten te huren. Daarnaast is uiteraard ook particuliere verhuur mogelijk. 

Bij de verhuur van de Oude Kerk geldt het volgende: 

� De prijsstelling is marktconform en wordt indien daarvoor aanleiding is 

jaarlijks aangepast en is vermeld op de website van de oude kerk: 

www.oudekerkcharlois.nl 

� Schoonmaakkosten worden apart in rekening gebracht.  

� Bij huwelijksdiensten en rouwdiensten voor leden van de kerkelijke 

gemeente wordt niets in rekening gebracht. 

� Bij verhuur wordt een huurovereenkomst opgesteld. Daarin worden in 

ieder geval afspraken gemaakt over de schoonmaak en de wijze waarop 

de Oude Kerk wordt achtergelaten na gebruik, over aansprakelijkheid in 

geval van schade, over de huurprijs. Tevens wordt hierin vastgelegd dat 

de beheerstichting niet aansprakelijk kan worden gesteld voor 

vermissing of beschadiging van eigendommen van de huurders. De 

huurovereenkomst wordt opgemaakt op basis van een 

standaardconcept door de beheerder en ter verificatie en ondertekening 

voorgelegd aan de secretaris. 

2.4.2. Sponsoring 

Bij de werving van sponsoren wordt ingezet op 2 doelgroepen: 
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� Fondsen 

Alle fondsen die zich richten op de instandhouding van monumentale 

gebouwen zullen worden aangezocht een bijdrage te leveren aan de 

instandhouding van de Oude Kerk. Voor de meeste fondsen geldt dat er 

een tegenprestatie tegenover moet staan, ten einde aanspraak te 

maken op financiële ondersteuning. In samenspraak met de wijkraad 

van kerkrentmeesters zal een aantal projecten worden vastgesteld. De 

fondsenwerving is in handen van de secretaris en penningmeester van 

de beheerstichting. 

� “Vrienden van de Oude Kerk”6 

Alle Charloisers en ex-Charloisers die ‘iets hebben’ met de Oude Kerk 

zullen worden benaderd om tegen betaling van tenminste 20 euro per 

jaar ‘Vriend van de Oude Kerk’ te worden. De werving van “Vrienden van 

de Oude Kerk” is in handen van de werkgroep “Vrienden van de Oude 

Kerk” onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de 

beheerstichting. 

• ANBI 

Op dit moment is een aanvraag als ANBI instelling in behandeling bij de 

belastingdienst. 

2.4.3. Organiseren van culturele activiteiten 

De beheerstichting laat jaarlijks een aantal culturele activiteiten organiseren. De 

organisatie van een deel van deze activiteiten is in handen van de 

Concertcommissie (onderdeel van de stichting).  

Daarnaast zoekt de beheerstichting tevens andere partijen aan voor de 

organisatie van culturele activiteiten. Voor de organisatie van culturele 

activiteiten geldt een aangepaste huurprijs. 

2.5. Vergunningen en Verzekeringen 

Vergunningen 

De beheerstichting beschikt over een gebruiksvergunning. De eigenaar van het 

gebouw, het college van kerkrentmeesters, beschikt over een brandvergunning. 

 

Verzekeringen 

De beheerstichting beschikt over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. 

Daarnaast beschikt zij over een rechtsbijstandverzekering. Verzekeringen die 

het gebouw aangaan (opstal e.d.) berusten bij de eigenaar van het gebouw. 

                                                           

6 Zie hoofdstuk 3 “Marketing” voor een nadere uitwerking van het concept “Vrienden van de Oude Kerk” 
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3. Marketing 

De marketingactiviteiten van de beheerstichting richten zich met name op het opzetten 

van een website, het actief werven van ‘grote’ klanten en mond-op-mondreclame. 

Daarnaast speelt het onderhouden van een band met alle mensen die ‘iets hebben met 

de Oude Kerk’ een belangrijke rol. Deze rol wordt gespeeld door de werkgroep “Vrienden 

van de Oude Kerk”. 

3.1. Website  

Onder de domeinnaam www.oudekerkcharlois.nl beheert de beheerstichting 

een website met daarin verschillende elementen: 

� Wijkgemeente Charlois, een deel van de website geeft informatie over 

de kerkelijke gemeente te Charlois en de activiteiten van die kerkelijke 

gemeente. 

� Agenda, de volledige activiteitenagenda van de Oude Kerk wordt hier 

inzichtelijk gemaakt. 

� Verhuur, waaronder alle informatie m.b.t. verhuur te vinden is. 

� Sponsors. Onder deze kop krijgen sponsors de gelegenheid om een 

logo’tje te plaatsen. 

� Beheerstichting, waaronder de missie van de beheerstichting kort 

verwoord is en het beleidsplan is te downloaden. 

� Gebouw, waaronder de rijke geschiedenis van de Oude Kerk beknopt 

wordt beschreven, voorzien van foto’s. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van diverse bronnen, waaronder het boeken van G.H. van de Graaf en 

materiaal van Stichting Historisch Charlois. 

� Orgels en concerten. Op de website wordt aandacht besteed aan het 

historische Hess-orgel, het kistorgel en de concerten die met en op de 

orgels worden gegeven. 

 

3.2. “Vrienden van de Oude Kerk”  

De werkgroep “Vrienden van de Oude Kerk” hanteert een gelijknamig 

marketingconcept. Het concept ‘vrienden van de oude kerk’ houdt het volgende 

in: 

• Alle Charloisers en ex-Charloisers die ‘iets hebben’ met de Oude Kerk 

zullen worden benaderd om tegen betaling van tenminste 20 euro per 

jaar ‘Vriend van de Oude Kerk’ te worden.  

• Ieder kwartaal wordt door de ‘vrienden’ een nieuwsbrief uitgebracht, 

waarin onder meer het programma voor de komende maanden te lezen 

is.  

• Het ‘vrienden’-netwerk vormt de basis van de ‘mond-op-mond’-reclame 

waarvan de beheerstichting het voor een groot gedeelte moet hebben.  

• De werkgroep organiseert jaarlijks een ‘vrienden’-dag waarin alle 

vrienden worden uitgenodigd voor een open dag van de Oude Kerk. 
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4. Financiën 

4.1. Financieel beheer 

De beheerstichting beschikt over een eigen bankrekening.  

Middelen verkrijgt de stichting door bijdragen, subsidies, concerten en verhuur van 

het gebouw. 

Elk kalenderjaar stelt de stichting voor 1 oktober een begroting voor het volgend 

kalenderjaar op. 

Voor 1 juli van het lopende jaar wordt de balans van het vorig kalenderjaar vastgelegd 

en gepubliceerd op de website van de stichting. 

4.2. Balans 2013 

Kosten €  Baten € 

Betalingsverkeer 43,59  Verhuur 3777,55 

Gift Hervormde gemeente 10.000,00  Culturele commissie 1500,00 

Kosten verhuur 167,54    

Onderhoud orgel 813,34    

Verzekering 590,03    

VBMK 125,00    

Microfoon kerk 871,51    

TOTAAL 12.611,01  TOTAAL 5277,55 
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Bijlagen: 
� Oprichtingsakte Stichting tot instandhouding en gebruik van de Oude Kerk te 

Rotterdam-Charlois 

� Overeenkomst tussen het College van Kerkrentmeesters en de Stichting tot 

instandhouding en gebruik van de Oude Kerk te Rotterdam-Charlois 

� Bestuur van de Stichting tot instandhouding en gebruik van de Oude Kerk te 

Rotterdam-Charlois 
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Oprichtingsakte Stichting tot instandhouding en gebruik van de 
Oude Kerk te Rotterdam-Charlois 
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Overeenkomst tussen het College van Kerkrentmeesters en de Stichting 
tot instandhouding en gebruik van de Oude Kerk te Rotterdam-Charlois 

 

Preambule 

Op last van de toezichthoudende organen van de Protestantse Kerk in Nederland – 

met name het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken Zuid-

Holland (RCBB) – blijft het kerkgebouw eigendom van het College van 

Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid of diens 

rechtsopvolgers. Daarmee ontstaat een ingewikkelde relatie tussen betrokken 

organen. Dat zijn: 

1. de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Charlois (hierna te noemen 

“kerkenraad”) welke behoort tot de Centrale Hervormde Gemeente te 

Rotterdam-Zuid; 

2. de wijkraad van kerkrentmeesters van deze wijkgemeente (hierna te noemen 

“wijkraad”) die binnen de daarvoor gestelde kaders verantwoordelijk is voor 

vermogensrechtelijke zaken van niet-diakonale aard binnen die wijkgemeente; 

3. het College van Kerkrentmeesters (hierna te noemen “College”) dat de 

eindverantwoordelijkheid draagt voor alle vermogensrechtelijk zaken van niet-

diakonale aard binnen de Centrale Hervormde Gemeente te Rotterdam-Zuid; 

4. de Gebouwencommissie die het College en de wijkraad adviseert inzake alle 

bouwkundige aangelegenheden betreffende de gebouwen die het College 

beheert; 

5. de Stichting tot instandhouding en gebruik van de Oude Kerk te Rotterdam-

Charlois, (hierna te noemen “Stichting”) die verantwoordelijk is voor een 

tenminste kostendekkende exploitatie van het gebouw binnen de grenzen van 

deze overeenkomst. 

De kerkenraad bepaalt de eisen die het kerkelijke werk in de wijkgemeente stelt aan 

het gebruik van het kerkgebouw, met name welke activiteiten daarin plaats moeten 

vinden. Het College bepaalt o.a. het beleid inzake (het onderhoud van) de 

gebouwen, stelt de jaarlijkse onderhoudsbegroting vast  en voert alle hierop 

betrekking hebbende rechtshandelingen uit. De wijkraad heeft gedelegeerde 

bevoegdheden inzake het vermogensrechtelijke beheer binnen de wijkgemeente en 

is derhalve het eerste aanspreekpunt voor de Stichting. De Gebouwencommissie 

verstaat zich met de wijkraad inzake het gebouw en heeft dus geen rechtstreekse 

relatie tot de Stichting: de wijkraad fungeert als intermediair. 

 

Artikel 1. 

Het College geeft de Oude Kerk te Rotterdam-Charlois en alle zich daarin 

bevindende roerende en onroerende goederen om niet in gebruik aan de Stichting, 

gelijk deze de genoemde goederen aanvaardt.  
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Artikel 2. 

1. Het recht van gebruik is aangegaan voor onbepaalde tijd, zolang het College dit 

wenselijk en/of nodig acht. 

 

2. Indien het College schriftelijk en gemotiveerd de wens te kennen geeft, na een 

daartoe strekkend verzoek van de kerkenraad, om deze overeenkomst aan te 

passen ter verruiming van de mogelijkheden de Oude Kerk als kerkgebouw te 

gebruiken, is de Stichting verplicht daaraan mee te werken, zulks met 

inachtneming van door de Stichting aangegane verplichtingen en mogelijkheden 

van een kostendekkende exploitatie,.  

 

Artikel 3. 

1. De Stichting is bij het gebruik en in gebruik geven van de Oude Kerk met de 

daarin aanwezige inventaris en andere voorwerpen verplicht in acht te nemen dat 

de Oude Kerk in de eerste plaats een kerkgebouw is, bovendien een historisch-

cultureel monument en dat het gebruik en de ingebruikgeving aan derden 

alsmede het toelaten van personen zal geschieden met inachtneming van deze 

aard en bestemming. Evenmin mag de Stichting het gebouw gebruiken of doen 

gebruiken op een wijze die in strijd is met het hierna bepaalde. De Stichting zal 

op de wijze van dit gebruik toezien.  

 

2. De Stichting moet bij de uitoefening van dit gebruik alle van overheidswege 

gegeven of nog te geven voorschriften opvolgen en er mogen geen handelingen 

worden verricht die door de betreffende autoriteiten verboden zijn. 

 

Artikel 4. 

Het College is als eigenaar aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of 

onzichtbare gebreken aan de Oude Kerk en de daarin aanwezige inventaris en 

andere voorwerpen. Alle schaden welke door het in gebruik geven aan derden 

worden toegebracht zijn echter voor rekening van de Stichting, die voor deze risico's 

een passende verzekering zal afsluiten. 

 

Artikel 5. 

1. De Stichting mag noch aan de Oude Kerk als gebouw, noch aan de daarin 

aanwezige inventaris of andere voorwerpen enige wijziging aanbrengen dan wel 

de opstelling daarvan in het gebouw blijvend veranderen dan na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van het College, die op haar beurt zulks niet zal 

goedkeuren dan in overleg met de kerkenraad. 
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2. De Stichting is verplicht de Oude Kerk en de daarin aanwezige inventaris en 

andere voorwerpen in zo goed mogelijke staat te houden en bij beëindiging van 

het recht tot gebruik in zo goed mogelijke staat op te leveren. 

 

Artikel 6. 

1. De Stichting is verplicht mee te werken aan het door de Gebouwencommissie op 

te stellen meerjarig onderhoudsplan als onderdeel van de (onderhouds)begroting 

van het College. Dit plan omvat alle voorzienbare onderhoud, herstellingen en 

vernieuwingen aan, op en in de Oude Kerk en aan de daarin aanwezige inventaris 

en andere voorwerpen, alsmede op alle veranderingen die de overheid op grond 

van enig voorschrift zal voorschrijven. De Stichting kan daarin prioriteiten 

aangeven voor bepaalde werkzaamheden. 

2. In overleg met de Stichting en de wijkraad bepaalt het College op welke wijze het 

onderhoud in het eerstvolgende begrotingsjaar kan worden gefinancierd.  

 

3. De Stichting dient zich voor het lopende begrotingsjaar te conformeren aan de 

besluiten die het College neemt t.a.v. het onderhoudsplan.. 

 

Artikel 7. 

Het College is te allen tijde bevoegd, na tijdige kennisgeving aan de Stichting, een 

onderzoek in te (dcen) stellen naar de toestand van het in gebruik gegevene. 

 

Artikel 8. 

1. Opdrachten tot onderhoudswerkzaamheden en/of wezenlijke veranderingen aan 

het in gebruik gegevene worden uitsluitend door c.q. via het College verstrekt. De 

Stichting kan het College verzoeken werkzaamheden op te dragen die niet in de 

goedgekeurde onderhoudsbegroting van het College zijn opgenomen. Een 

voorstel daartoe dient schriftelijk aan het College te worden gedaan met een 

aanduiding van de wijze waarop deze werkzaamheden worden bekostigd.  

 

2. De wijkraad kan werkzaamheden voor zogeheten klein onderhoud laten 

verrichten op verzoek van de Stichting voor zover dit een bedrag van € 5.000,- 

per geval niet te boven gaat. 

 

Artikel 9. 

Het College is gehouden bij het einde van het recht van gebruik de door de Stichting 

aangegane verplichtingen van zowel financiële aard als anderszins over te nemen en 

voor het nakomen daarvan de Stichting te vrijwaren. 

 

Artikel 10. 

Voor rekening van de Stichting zijn: 



 

 

 

Beleidsplan 28 Beheerstichting Oude Kerk Charlois 

 

1. Zakelijke lasten en belastingen, welke op de Oude Kerk en terrein drukken, 

waaronder begrepen onroerend zaakbelasting, doch uitsluitend die voor 

gebruiker. Ten aanzien van het eigenaargedeelte van de aanslag onroerend 

zaakbelasting komen ondergetekenden overeen dat zolang het College geen 

inkomsten uit de Oude Kerk geniet, de Stichting ook deze aanslag voor haar 

rekening neemt.  

 

2. De kosten van de brand- en eventuele andere verzekeringen waartegen objecten 

als het in gebruik gegevene plegen te worden verzekerd. 

 

3. De kosten van elektriciteit, gas, water en verwarming. 

 

Artikel 11. 

1. De verzekeringen zoals genoemd in de artikelen 4 en 10 zullen zoveel mogelijk 

op naam van de Stichting worden gesteld. In dat geval zal aan het College een 

duplicaatpolis worden verstrekt. Wanneer het College verzekeringnemer is, zal 

aan de Stichting een duplicaatpolis worden verstrekt. 

 

2. Bij schade moeten de van de verzekeringsmaatschappijen ontvangen gelden zo 

spoedig mogelijk worden besteed voor herstel van het beschadigde, terwijl de 

meerdere kosten van herstel, binnen de budgettaire mogelijkheden, ten laste van 

de Stichting komen. 

 

Artikel 12. 

Het College is verplicht alle ter zake van de eigendom van het kerkgebouw en de 

daarin aanwezige inventaris en andere voorwerpen en/of terzake van het onderhoud, 

herstel, vernieuwing en/of verbetering daarvan van de overheid of welke andere 

instantie danwel van particulieren ook te ontvangen bijdragen, subsidies, 

voorschotten , andere uitkeringen, giften of legaten terstond na ontvangst aan de 

Stichting te melden. In nauw overleg tussen Stichting en College zal worden bepaald 

hoe die gelden worden ingezet voor de in dit artikel genoemde doelen. 

 

Artikel 13 

1. De financiële administratie van de Stichting wordt gevoerd door het Kerkelijk 

Bureau van het College onder verantwoordelijkheid van de penningmeester der 

Stichting. 

 

2. De Stichting heeft het recht om zelfstandig tarieven vast te stellen voor het in 

gebruik geven van het kerkgebouw voor evenementen die niet vallen onder het in 

artikel 15 bepaalde. . 
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Artikel 14. 

Onder het recht van gebruik zijn de archiefstukken welke in de Oude Kerk aanwezig 

zijn niet begrepen. Deze zijn na toestemming van het College van Kerkrentmeesters 

te raadplegen. 

 

Artikel 15. 

1. De Stichting is gehouden de Oude Kerk volgens uiterlijk voor 1 januari van ieder 

jaar door de kerkenraad van de wijkgemeente Charlois op te geven rooster 

beschikbaar te stellen voor het houden van openbare erediensten, voor zover die 

plaats vinden op: 

a. iedere zondagmorgen tussen 09.30 en 12.00 uur en eenmaal per maand op 

zondagmiddag tussen 17.00 en 18.30 uur 

b. de avond van Witte Donderdag en Goede Vrijdag tussen 19.00 en 21.00 uur 

c. de avond/nacht voorafgaande aan Eerste Kerstdag tussen 10.00 ’s avonds 

en 01.00 uur's nachts alsmede de morgen van Eerste Kerstdag tussen 09.30 

en 12.00 uur 

d. Oudejaarsavond tussen 19.00 en 22.00 uur 

e. de dinsdagmiddag tussen 13.30 en 15.00 uur voor de wekelijkse openstelling 

van de Oude Kerk 

f. de laatste woensdagavond van de maand voor het avondgebed. 

 

2. Deze tijden moeten beschikbaar worden gesteld voor erediensten uitgaande van 

of vanwege de Hervormde Wijkgemeente Charlois. De onder a. t/m d. genoemde 

bijeenkomsten dulden geen gelijktijdig medegebruik door derden van de 

eventueel niet in gebruik zijnde ruimten in het kerkgebouw. 

 

3. Rouwdiensten dienen in principe gehouden te kunnen worden, hoewel het tijdstip 

van deze diensten slechts enkele dagen tevoren pas wordt vastgesteld. In alle 

gevallen zal er in overleg tussen Stichting en kerkenraad een voor alle partijen 

acceptabele oplossing gezocht worden. In geval dit overleg niet tot 

overeenstemming leidt, treedt de preses van de Algemene Kerkenraad van de 

Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid als arbiter op; bij zijn ontstentenis treedt 

zijn vervanger als zodanig op. 

 

4. Van andere te houden erediensten moet tenminste een maand tevoren 

schriftelijk door of namens de kerkenraad opgaaf worden gedaan aan de 

Stichting, die het gebouw dan ter.beschikking stelt, tenzij zij reeds met derden 

eerdere afspraken heeft gemaakt.  

  

Artikel 16. 
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Tenzij de Oude Kerk conform artikel 14 ten behoeve van de Hervormde 

Wijkgemeente Charlois is gereserveerd, staat het de Stichting vrij de Oude Kerk ter 

beschikking te stellen van andere evenementen, activiteiten en Christelijke 

erediensten 

 

Artikel 17. 

Wanneer ter uitvoering van de artikelen 14 en 15 erediensten in de Oude Kerk 

worden gehouden, draagt de Stichting zorg voor het in gereedheid brengen van de 

Oude Kerk. 

 

Artikel 18. 

De Stichting zal niemand toestemming verlenen tot het bespelen van het orgel van 

de kerk, dan na positief advies van de vaste organist of zijn directe vervanger, in 

dienst van het College van Kerkrentmeesters, of een door hem aan te wijzen 

persoon, te hebben gevraagd. 

 

Artikel 19. 

Wanneer de Stichting gedurende tenminste zes maanden in aansluiting het gebruik 

als omschreven in deze overeenkomst heeft gestaakt dan wel van gebouw en 

inventaris niet meer door derden (waaronder niet begrepen het College van 

Kerkrentmeesters) gebruik laat maken en in redelijkheid moet worden aangenomen 

dat deze activiteiten binnen afzienbare tijd niet zullen worden hervat, heeft het 

College van Kerkrentmeesters het recht deze overeenkomst te ontbinden.  

 

Artikel 20. 

Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze 

overeenkomst of van nadere overeenkomsten, welke daarvan het gevolg mochten 

zijn, met uitzondering van het bepaalde in artikel 15 lid 3, zullen door arbitrage 

worden uitgemaakt. De partij die arbitrage verlangt, zal daarvan schriftelijk 

mededeling doen aan de wederpartij waarna benoeming van drie arbiters zal 

plaatsvinden op hierna omschreven wijze, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen 

dat de benoeming van een arbiter voldoende zal zijn. 

Beide partijen benoemen ieder een arbiter, welke arbiters gezamenlijk een derde 

arbiter benoemen. 

Arbiter(s) zal (zullen) uitspraak doen als goede man(nen) en/of vrouw(en) naar 

redelijkheid en billijkheid en daarbij tevens beslissen omtrent de arbitragekosten. Hij 

(zij) is (zijn) gemachtigd om de duur van zijn (hun/haar) last te verlengen ingeval hij 

(zij) dat noodzakelijk mocht (mochten) achten. 

 

Aldus opgemaakt in tweevoud te Rotterdam in 2005  
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Voor het College van Kerkrentmeesters  Voor de Stichting tot instandhouding 

van de Hervormde Gemeente   en gebruik van de Oude Kerk te  

Rotterdam - Zuid     Rotterdam-Charlois  

 

 

 

ir H.A. Spanjersberg    ir H.A. Spanjersberg 

voorzitter:      voorzitter: 

 

 

P.A. Terreehorst     Dhr. P. Stout 

secretaris      secretaris 
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Stichtingsbestuur 
 

1. Dhr. P. Stout    Secretaris 
Piet Stout (1937) was vanaf 1970 tot 2001 werkzaam als verkoper van diensten in horizontale 
en verticale transporten, de laatste twintig jaar van zijn actieve loopbaan als "sales manager"van 
de firma Mammoet Transport te Schiedam.In die hoedanigheid werkte hij mee aan de 
totstandkoming van vele nieuwe chemische en petrochemische installaties, energiecentrales en 
dergelijke over de gehele wereld. Na zijn terugtreden in 2001 nog enkele jaren als adviseur bij 
genoemde firma opgetreden. 

 
2. Dhr. Mr. M.G. van Ravesteyn  Lid 

Michiel van Ravesteyn (1946) was notaris in Rotterdam-Zuid (Van Ravesteyn & Van der Wee 
notariskantoor Zuidplein). Daarnaast actief betrokken als bestuurslid bij diverse 
maatschappelijke organisaties in Rotterdam.  
 

3. Dr. G.H. van de Graaf   Voorzitter 
Henk van de Graaf (1945) studeerde theologie te Utrecht en Cluj-Napoca (Roemenië), alwaar 
hij in 1978 promoveerde tot dr. theol. Hij was hervormd predikant te Zuidland (1972-1979), 
Vlaardingen (1979-1984) en Rotterdam-Charlois (1984-2010). Van 1988 tot 1991 was hij vice-
voorzitter en van 1991 tot 1994 preses van de Generale Synode van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. In 1993 ontving hij een eredoctoraat in Boedapest (Hongarije), in 1994 een 
benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van 1996 tot 2000 was hij 
preses van de hervormde classis Rotterdam; van 2003 tot 2013 was hij voorzitter van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Sinds 1990 verschenen van zijn hand meerdere artikelen en 
boeken over de hervormde gemeente en de Oude Kerk van Rotterdam-Charlois. 
 

4. Dhr. J.J. van Gils MEd  Penningmeester 
Jaap van Gils (1975) is werkzaam als docent/coach in het middelbaar beroepsonderwijs, 
organist en pianist in diverse kerken en actief betrokken bij de Protestantse gemeente 
Charlois als kerkrentmeester. Vanuit die rol is hij aangesteld als bestuurslid vanuit zowel de 
wijkgemeente als uit de PgRZ. 


