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Kosterij 
Oorspronkelijk vastgesteld in de kerkenraad van 19 juni 2007, bijgesteld op 10 maart 2008 en 11 mei 2009.  
 
a. Kosters 
In onze gemeente bestaat de kosterij uit vrijwilligers. Momenteel 3. 
 
b. Taak 
De kosters vervullen het gastheerschap in het gebouw van onze gemeente. Er is geen sprake van een 
arbeidsrelatie met formele taakomschrijving.  
Voor de duidelijkheid toch een poging de werkzaamheden te omschrijven: 
 
Reguliere werkzaamheden: 
- Gereedmaken van de kerkzaal en/of nevenruimten t.b.v. van én aanwezigheid bij:  
o erediensten, vieringen en gebedsdiensten conform het door de kerkenraad vastgestelde preekrooster,  
o aparte vieringen voor bepaalde groepen in de gemeente op grond van gemaakte afspraken  
o gemeenteavonden. 

- Regelen van verhuur kerkzaal en/of nevenruimten, gereedmaken én aanwezigheid in geval van trouw-, 
rouw- of bijzondere diensten t.b.v. gemeenteleden. 

- Verzorgen van koffie / thee i.v.m. hierboven genoemde activiteiten, inclusief inkoop.. 
- Schoonmaken kerkgebouw inclusief buiten zetten vuilnis  
- Klein onderhoud 
- Openen sluiten gebouw t.b.v. externe onderhoudsbedrijven. 
 
Niet reguliere werkzaamheden: 
- Overige verhuur 
- Door de kerkenraad ingestelde groepen gebruiken het gebouw in overleg met de kosterij. De kosters 

bereiden dit niet voor, noch hoeven hierbij aanwezig te zijn.  
 
c.Taakverdeling 
De kosters bepalen onderling de verdeling van de werkzaamheden en geven aan de kerkrentmeesterij door 
wie gastheer is bij een bepaalde activiteit. 
 
d. Omvang taak 
Deze is niet vastgesteld, omdat er geen sprake is van een aanstelling. Wel is een inschatting gemaakt van 
de omvang van de reguliere werkzaamheden verdeeld over het aantal kosters (zie a.).   
Omschrijving Begrote uren Totaal uren 
59 diensten/vieringen volgens rooster 3 177 
  2 vieringen voor bepaalde groepen 2,5    5 
  3 gemeente-avonden 3    9 
4 trouw-, rouw- of bijzondere diensten t.b.v. gemeenteleden 3,5  14 
Wekelijkse schoonmaak en klein onderhoud 6 312 
Extra schoonmaak en onvoorzien    40 
Totaal  557 

 
Op dit moment hebben wij drie kosters. Uitgaande van circa 68 activiteiten betekent dit dat elke koster 
gemiddeld zo’n 23 diensten vervult en zich zo’n 185 uur per jaar inzet voor de kerk. 
 
e. Vergoeding: 
De kosters ontvangen voor de reguliere werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding conform de 
belastingregelingen.  
Dit geldt ook voor extra werkzaamheden ten behoeve van verhuur. De kosten hiervan worden via de 
kerkrentmeesterij doorbelast aan de huurder / gebruiker van de kerk. 
Het totale bedrag per jaar kan nooit hoger zijn dan het fiscaal toegestane maximumbedrag. 
Eventueel kan een onkostenvergoeding, mits op basis van specificatie, worden gegeven. 
f. Taak kerkrentmeesterij 

- Opname van de aanwezigheidsopgave van de kosters in het preekrooster. 
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- onderhoud apparatuur 
- betaling vergoedingen 

 


