INVENTARISATIE KERKGEBOUWEN
Gegevens kerkgebouw
1.

Wat is (eventueel de naam en) het adres van het kerkgebouw
Het gaat om het kerkgebouw dat staat vermeld in de begeleidende brief. Als uw organisatie meerdere kerken
bezit dan heeft u waarschijnlijk ook meerdere brieven ontvangen. U kunt dan voor elk kerkgebouw een
afzonderlijke vragenlijst invullen.

Naam
Adres
Postcode
Plaats

2.

Wat zijn de naam- en adresgegevens van de belanghebbende
Naam
Adres
Postcode
Plaats

3.

Invuller/contactpersoon
Wie kunnen wij, indien nodig, benaderen bij vragen over de invulling van dit formulier

Naam
Telefoonnummer(s)
E-mailadres

Eigendom van de toren
4.

Heeft de toren dezelfde eigenaar als het kerkgebouw
 ja (naar vraag 6)
 nee (naar vraag 5)
 geen toren aanwezig (naar vraag 6)

5.

Wie is eigenaar van de toren
Naam
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Gebruik van het kerkgebouw
6.

Wordt het kerkgebouw nog gebruikt voor kerkdiensten
 ja, de kerk wordt nog steeds gebruik voor de reguliere kerkdiensten
 ja, maar het kerkgebouw wordt alleen nog maar gebruikt voor rouw- en trouwdiensten
 nee (naar vraag 8 en 9)

Kerkelijke gezindte
7.

Welke kerkelijke gezindte heeft het kerkgebouw (nu) in gebruik














8.

Christelijk Gereformeerde Kerk
Doopsgezinde Gemeente
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Gereformeerde Gemeente
Gereformeerde Gemeente in Nederland
Hersteld Hervormde Gemeente
Islam
PKN
PKN Gereformeerd
PKN Hervormd
Rooms-Katholieke Kerk
Vrij Evangelisch
Anders, nl.

Welke kerkelijke gezindte heeft als laatste gebruik gemaakt van het kerkgebouw














Christelijk Gereformeerde Kerk
Doopsgezinde Gemeente
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Gereformeerde Gemeente
Gereformeerde Gemeente in Nederland
Hersteld Hervormde Gemeente
Islam
PKN
PKN Gereformeerd
PKN Hervormd
Rooms-Katholieke Kerk
Vrij Evangelisch
Anders, nl.

9. Sinds welk jaar is het kerkgebouw niet meer als kerk in gebruik

 onbekend
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Bouwkundige conditie van het kerkgebouw
10. Hoe is de bouwkundige toestand van het kerkgebouw op dit moment








zeer slecht
slecht
matig
redelijk
goed
weet niet

11. Heeft het kerkgebouw binnen tien jaar ingrijpend onderhoud en/of restauratie nodig

 ja
 nee
Beschrijving van het kerkgebouw
12. Faciliteiten
Heeft het kerkgebouw aan- of ingebouwde nevenruimten
Heeft het kerkgebouw een keukenvoorziening
Heeft het kerkgebouw inpandige toiletvoorzieningen

Ja
O
O
O

Nee
O
O
O

13. Aantal zitplaatsen
Hoeveel zitplaatsen bevat de kerkzaal in totaal
Hoeveel daarvan bevinden zich op de galerij
Hoeveel zitplaatsen zijn er in de vorm van vaste banken

Nevengebruik
14. Wordt het kerkgebouw op dit moment ook gebruikt voor niet-kerkelijke nevendoelen
 ja (naar vraag 15)
 nee (naar vraag 16)
15. Waarvoor wordt het kerkgebouw ook gebruikt en hoeveel keer per jaar

Gemeentelijke trouwlocatie
Concerten
Commercieel (zaalverhuur)
Anders

Niet
O
O
O
O

1-10 keer
O
O
O
O

11-50keer
O
O
O
O

>50 keer
O
O
O
O

Kunt u eventueel toelichten wat u met ‘anders’ bedoelt:
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16. Bent u wel eens benaderd om het kerkgebouw voor niet-kerkelijke nevenactiviteiten
beschikbaar te stellen

 ja
 nee
17. Hoe geschikt acht u het kerkgebouw voor nevengebruik








niet geschikt
slecht
matig
redelijk
goed
geen mening

Gebruiksbeperkingen
18.

Legt het interieur beperkingen op ten aanzien van het (neven-)gebruik (bv. vaste banken of
bijzondere elementen)

 ja
 nee
 n.v.t.
Eventuele toelichting:

Kerkelijk draagvlak
19. Hoeveel leden/parochianen telde uw kerkelijke gemeente in totaal op 1 januari 2019









0 - 10
11 - 50
51 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 600
601 of meer

20. Met welke frequentie vinden er erediensten/kerkdiensten plaats







wekelijks
tweewekelijks
driewekelijks
maandelijks
anders, nl.
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21. Hoeveel personen wonen gemiddeld de eredienst/kerkdienst bij









0 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 200
201 - 300
301 of meer

22. Hoe schat u de kans in dat dit kerkgebouw over 10 jaar nog bij uw kerkelijke gemeente
in gebruik is voor de eredienst








zeer klein
klein
matig
redelijk
groot
geen mening

Financieel draagvlak
23. Voor welke termijn volstaan de inkomsten naar uw inschatting voor de instandhouding
van het kerkgebouw

 1 - 5 jaar
 6 - 10 jaar
 langer dan 10 jaar
24. Heeft u de laatste 5 jaar gebruik gemaakt van aanvullende middelen voor onderhoud of
restauratie

 ja
 nee (naar vraag 26)
 onbekend
25. Welke aanvullende middelen zijn gebruikt voor onderhoud of restauratie








rijkssubsidie
provinciale subsidie
gemeentelijke subsidie
cultuurfonds
(grotere) particuliere bijdrage(n)
onbekend

26. Met welke problematiek op het vlak van kerkelijk vastgoed wordt u als kerkbestuur
geconfronteerd

 Geen (naar vraag 28)
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27. Op welke wijze zou de gemeente Zaltbommel kunnen bijdragen aan het oplossen
daarvan

 niet
28. Dit is het einde van deze vragenlijst. Heeft u verder nog informatie die u van belang
acht voor het beeld van dit kerkgebouw (in het kader van deze inventarisatie)

 nee
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