
Mutatieformulier bijdrage verbouwing kerk en Beukelaar 
 

De voorbereiding voor de verbouwing van kerk en Beukelaar nadert het einde.  Kostenberekeningen zijn 

binnen, een subsidie voor verduurzaming is in principe toegekend (door middel van loting). U kunt dit lezen 

in het laatste bouwblad. Uitgaande van plan B-min, komt het erop neer dat we op dit moment nog een tekort 

hebben van ongeveer 500.000 euro. We zijn enerzijds bezig met de aannemer en installateur te bekijken wat 

goedkoper kan. Anderzijds kijken we hoe we de totale jaarlijkse exploitatie kunnen verminderen, zodat de 

netto lasten niet boven het berekende bedrag uitkomen. 

 

Nu is daarnaast de economische en waarschijnlijk uw persoonlijke situatie veranderd ten opzichte van begin 

dit jaar (inflatie en energie).  Vooral de inkomsten en uitgaven van ieder gezin kunnen sterk veranderd zijn. 

De kerkenraad beseft dit terdege en wil zorgvuldig handelen.  Daarom dit mutatieformulier.  

 

De kerkenraad krijgt hierdoor beter in zicht in hoe lang nu onze financiële polsstok is. En dat is wel van groot 

belang. 

Wij vragen u dit formulier in te vullen en in te leveren wanneer: 

 

1. u de gedane toezegging wilt veranderen. Dit kan minder zijn, maar ook meer. 

 

2.  U heeft nog niet eerder een formulier ingevuld, of u heeft nog niet eerder een bedrag toegezegd. 

Naam (niet verplicht): 

 

Adres: 

 

Ik wil mijn toegezegde bedrag van € ………………… verminderen met € ………………….  

dit is een eenmalige vermindering 

dit gedurende 5 jaar 

 

Ik wil mijn toegezegde bedrag van € …………………. verhogen met  €………………….. tot € …………………. 

dit is een eenmalige verhoging 

dit gedurende 5 jaar 

 

Ik heb nog niet eerder een formulier ingevuld, maar wil wel bijdragen 

Ik geeft een eenmalige bijdrage van €…………….. 

Ik leen een bedrag van €…………….. (de penningeester neemt hierover contact met u op) 

Ik geef gedurende 5 jaar een maandelijkse/jaarlijkse* bijdrage van €………….. 

 

  

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

U kunt dit formulier: 

• inleveren bij de koster;  

• in de collectezak doen; 

• in de bus in de Beukelaarhal doen; 

• of mailen naar bouwfonds@gergemkampen.nl 

  



Graag inleveren voor 9 december 2022 


