Van: team SBKG Noord-Nederland
Betreft: Nieuwsflits ‘blik op Noord’
Datum: 16 april 2020

Beste kerkeigenaar,

Het zijn momenteel vreemde en tevens bijzondere tijden. Mensen en organisaties zijn
bezig, soms zelf genoodzaakt, om nieuwe manieren van werken voor zichzelf te
ontdekken.
Echter, misschien creëert deze nieuwe situatie nu ook de tijd en ruimte om goed te
kijken naar je kerkgebouw, naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Wat zou je als
kerkeigenaar de komende periode en ook op de langere termijn graag willen
bewerkstelligen op het gebied van onderhoud, beheer, duurzaamheid? Welke
financiële mogelijkheden horen daarbij? Waar ligt je kracht en waar zou je juist graag
iets meer over willen weten?

Belangrijk is te weten waar je elkaar nodig hebt en hoe je elkaar daarin kunt vinden.
Als specialist in kerkgebouwen zijn we er juist om je te ondersteunen en mee te
denken bij de voorbereiding en uitvoering van plannen. Bel of mail ons gerust eens
voor meer informatie!

Ook tijdens dit ‘coronatijdperk’ zijn we er voor jou en blijven we gewoon bereikbaar.

Bereikbaarheid SBKG Noord-Nederland:
Algemeen telefoon: 058 212 35 92
Maandag - Donderdag 07.30 - 17.00 uur
Vrijdag 07.30 - 16.00 uur
Per email: info@sbkg-oordnederland.nl
Website: www.sbkg-noordnederland.nl

bureaumanager /

dhr. Anno Vellinga

technisch projectleider

06 12 30 63 31

ma-donderdag

058 212 35 92

7.30- 16.00 uur

a.vellinga@sbkg-noordnederland.nl

Vrijdag
7.30-12.00 uur

technisch projectleider

dhr. Menno Sikkink

m.sikkink@sbkg-noordnederland.nl
advies & begeleiding

mw. Mieke Nijland

subsidietrajecten en fondsen

06-57 78 76 02

ma-donderdag

058 212 35 92

7.30-16.00 uur

06-22 99 98 35

ma-di-do-vrijdag

058 212 35 92

08.30-17.00 uur

058-212 35 92

ma-wo-vrijdag

m.nijland@sbkg-noordnederland.nl
secretariaat

Mw. Ineke Kleefstra

i.kleefstra@sbkg-noordnederand.nl

financiële administratie
h.weijer@sbkg-noordnederland.nl

08.30-15.00 uur

Mw. Hennie Weijer

058-212 35 92

momenteel
bereikbaar van
ma-vrijdag
08.00-12.00 uur

SIM AANVRAGEN VANAF 2021 / UITVOERINGSPROJECTEN LOPENDE SIM-BRIM
De komende periode nemen wij contact met u op wanneer u eigenaar bent van een
rijksmonument en in het 5e of 6e onderhoudsjaar zit van een lopende BRIM/SIM
periode. Wij kunnen dan bekijken hoeveel ruimte nog beschikbaar is binnen het
subsidiebudget en u begeleiden bij de nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.
Tevens informeren wij u wanneer een eindverantwoording nodig is en hoe wij dit snel
en eenvoudig kunnen oppakken.
Dit geldt ook wanneer u weer in aanmerking komt voor een nieuwe SIM aanvraag.

SBKG-NN: STERK in KERKEN

