Bijlage C
PROJECTPLAN
Wie zijn wij
Wij zijn de Gereformeerde Kerk in Drachtstercompagnie, die op 13 februari
1907 is ontstaan uit de omringende gemeenten Rottevalle, Drachten en Ureterp.
Op 1 mei 2004 is de kerk toegetreden tot de PKN met een bezinningsperiode
van 2 jaar. Op 1 mei 2006 is de kerk definitief toegetreden. Een groot aantal
leden (ca 80) is op dat moment uitgetreden en heeft de Voortgezette
Gereformeerde Kerk Drachtstercompagnie/Boelenslaan gesticht. Hun kerk (vm.
kapel) staat niet in ons dorp, maar in het naburige dorp Boelenslaan.
Alle kosten gingen toen op aan een 100% predikantsplaats, maar dank zij een
bijdrage uit de solidariteitskas zijn wij de overgang naar een 50%
predikantsplaats goed doorgekomen.
Voor een overzicht van het ledenbestand vanaf 2007 en de opbrengst van de
vrijwillige bijdragen en collecten wordt verwezen naar bijlage 1.
Ook in boekhoudkundig opzicht is de zaak gemoderniseerd en op een rijtje
gezet. Zelf hebben we eerst veel aandacht besteed aan achterstallig onderhoud,
waaronder begrepen de renovatie van het orgel. Met fondsvorming trachten we
in de toekomst calamiteiten te voorkomen.
Volgens ons beleidsplan (zie bijlage 2) willen we ons manifesteren als een
missionaire kerk zowel naar binnen als naar buiten. Willen we onze kerntaken
als pastoraat, diaconaat en missionaire activiteiten goed kunnen uitvoeren, dan
zijn daarbij passende gebouwen noodzakelijk.
Als volgende fase hebben wij een totaalvisie laten opstellen voor de kerkelijke
gebouwen (zie bijlage 3). Een werkgroep heeft nu als eerste fase het uitbreiden
en opknappen van de vergaderruimtes onder de loep genomen, waaronder
begrepen het vervangen van het meubilair.
Doelstelling
De gedateerde ruimtes (sinds 1976 niets aan gedaan) zodanig opknappen dat de
vele gebruikers (zie bijlage 4) weer toekomstgerichte en eigentijdse
accommodaties hebben. Tevens een uitbreiding realiseren om alle stoelen en
tafels, afhankelijk van het gebruik, te kunnen opslaan (blijven nu langs de
wanden opgeslagen). In de nieuwe berging kunnen dan ook de kasten worden
geplaatst. De ruimtes zelf bieden dan meer en ruimere mogelijkheden.
Door middel van een enquête zijn de inwoners van het dorp gevraagd “Wat kan
de kerk voor u betekenen” en vanuit het dorp en de regio is ook vraag naar
ruimte voor bijeenkomsten, waaronder begrepen begrafenissen, oefenruimte en
zittingen derden gekomen. Ook inloopmiddagen vanuit de diaconie en
bijeenkomsten vanwege de evangelisatiecommissie zijn hier o.a. een gevolg van.
De verouderde aankleding en het meubilair zijn dan niet bevorderlijk voor het
verblijf en de gezelligheid.
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Het gaat hier achtereenvolgens om een nieuwe bergruimte, een nieuwe
tussenwand (oude niet meer te gebruiken), een nieuw verlichtingsplan
(ledverlichting), nieuwe vloerbedekking, nieuwe vitrage/gordijnen, nieuwe
meubels, nieuw doorgeefluik naar keuken, verven muren en plafonds en
isolatiemaatregelen.
Onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters is de
werkgroep met de voorbereiding belast.
Projectactiviteiten
Voor de uitbreiding wordt verwezen naar bijlage 5. In verband met de
brandveiligheid is dan een nieuwe nooduitgang in de vergaderruimte nodig.
Voor de tussenwand wordt uitgegaan van een mobiele paneelwand met hoge
geluidsisolatie.
Met het oog op de energie/duurzaamheid wordt uitgegaan van een geheel nieuw
verlichtingsplan (armaturen met ledverlichting).
Voor de vloerbedekking wordt uitgegaan van pvc, zulks ook met het oog op het
schoonmaken door vrijwilligers.
Bij de rol- en inbetweengordijnen wordt uitgegaan van brandvertragende stof.
Wat de meubels betreft wordt uitgegaan van stapelbare stoelen, deels met
armlegger, en verrijdbare klaptafels.
Het doorgeefluik naar de keuken zal van geluidwerend materiaal worden
gemaakt.
De schilderwerkzaamheden worden begeleid door de onderhoudscommissie.
Projectgrenzen
Zoals aangegeven betreft het bovenstaande de eerste fase na het achterstallig
onderhoud. De bestaande kasten worden weer gebruikt. Het opknappen van de
kerkzaal, keuken en parkeerterrein zal in de toekomst worden aangepakt.
Wij gaan er vanuit dat we de eerste fase met eigen middelen en bijdragen van
derden in 2014 kunnen uitvoeren.
Kwaliteit
Bij de werkgroep is een deskundig adviseur (styliste) betrokken.
Daarnaast hebben we contact gehad (overleg) met de adviseur van Kerkbeheer
(dhr. Trox) en van SKG (dhr. Prins).
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De werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van het college van
kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters brengen periodiek verslag uit
aan de kerkenraad. De gemeenteleden worden op de gemeente-avonden
voorgelicht en bijgepraat. De totaalvisie is indertijd goed ontvangen door de
gemeenteleden.
Planning
Het schema van de planning is opgenomen in bijlage 6. Een deel van de plannen
kunnen we uit eigen middelen betalen. Verder zal met voorfinanciering moeten
worden gewerkt.
Kosten en baten
Voor de kosten en baten wordt verwezen naar bijlage 7.
De totale kosten worden geraamd op € 105.000,00. Aan eigen middelen en
acties, waaronder begrepen zelfwerkzaamheid en een laagrentende lening van
een gemeentelid, is € 60.000,00 geraamd. Aan schenkingen derden
(Maatschappij van Welstand/Stichting M.C. de H. Fonds) is € 10.000,00
geraamd, zodat er nog een tekort is van € 35.000,00.
In de meerjarenraming (bijlage 8) is rekening gehouden met een besparing op
energie en een (voorlopig) kleine verhoging van de huuropbrengsten.
Risico’s
Voor de uitbreiding is geen bouwvergunning nodig. Het project wordt niet
eerder gestart dan nadat er voldoende zicht is op de financiële haalbaarheid. Dit
laatste kan van invloed zijn op de planning. Het advies van de RCBB maakt deel
uit van het besluitvormingstraject.
Drachtstercompagnie, januari 2014.

