
 

Verslag van de vergadering (22e) van de Werkgroep Duurzaamheid op 20 mei  2019, 

aanvang 20.00 uur ten huize van fam. De Kluijver   

1. Opening door Marnix 

 Welkom aan Addy Hekking en Wim van den Brandt 

 Marnix legt doel van de vergadering met CvK uit, bijpraten over stand van zaken, 
evaluatie. 

 Dit najaar zal er een evaluatieverslag van 1e 4 jaar uitkomen. 

 

2. Vaststellen agenda 

 Overleg beheerders 

 Duurzaam bankieren 

 Gebouwen 

 

3. Overleg met CVK 

 Wim geeft aan: iedereen wil graag bijdragen, maar bankrekening is niet eindeloos. 

 Inhaalslag al gemaakt bij een aantal gebouwen, ook qua duurzaamheid. 

 Gebouwen: verwarming is al behoorlijk ingeregeld 

 De Ark wordt aangesloten op warmtenet 

 Bethelkerk volgt daarna 

 Efraima: ik wil wel bij mensen dingen tussen de oren brengen. 

 Addy: verduurzamen op natuurlijke momenten 

 Zonnepanelen op kerkgebouwen: lastig. Wellicht op Bethelkerk, maar daken zijn 
klein. OP pastorieën is wel goed idee: Diaconie heeft meer geld beschikbaar, die 
kan misschien investeren. CvK betaalt sowieso rente aan Diaconie. 

 Isolatie en beglazing kerkgebouwen bezien: goed idee. 

 Lampen vervangen: op natuurlijke momenten 

 Ontkoppeling hwa: Ark en Bethelkerk 

 Kerkbode: minder frequentie, 100% gerecycled, goed idee: minder papier is nog 
beter 

 Banken: hoe veilig, ING 100.000, de rest SKG en Rabo. SKG geen 
garantievoorziening. 

 Tinus: waarom geen groene bank? Triodos: ging niet goed in de crisis: wilden geld 
terug, hoe daarmee om gaan? Waar neerzetten: ASN is duurzaam, staatsbank, wel 
moeite waard om daar naar te kijken. 

 Koffie en thee: duurzaam inkopen ligt bij beheerders:  

 Afval: als voorbeeld interessant. Scholen kan wel gescheiden, uit educatief oogpunt. 
Waarom dan niet voor een kerk? Als signaal? Wordt onderzocht. Door? 

 Wij moeten verantwoording afleggen aan AK.  

 Zonnepanelen op pastorieen: Wat moet er op welke woning, wat kost het en wat 
levert het op?  2 mogelijkheden voor financiering: via diaconie of voorschieten: 
voorbeeld maken: Marnix 

 Pastorieen in beeld brengen: beginnen met in beeld brengen van bestaand en 
mogelijke nieuwe toestand, Gert. 

 

4. Verslag van de 21e vergadering van jl 15-04-2019 



Geen bijzonderheden 

 

5. Ingekomen stukken  

 

 

6. Communicatie 

 Flyer voor beheerders: wie doet dat:  Tinus en Efraima 

 Informatieavond: is dit nog wel de weg? 

 Logo: helemaal goed zo. 

 
7. Lopende zaken  

 Micha zondag, 17 juni voorbereiden. 

 
8. Nieuwe onderwerpen 
 
9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

 Afval: even geen prio, CvK pakt nu even op, 

 

10. Planning komende vergaderingen 

 17 juni (voorbereiden Micha zondag) 

 2 september. 

 

11. Sluiting 

door Marnix 

 

 

Actielijst 
Par. Onderwerp Actie Deadline Opmerking 

5.1 Gesprek met CvK Tinus  Advies Arie 

5.2 Contact met AK 
Wat verwacht AK van ons 

  Advies Arie 

5.3 Contact voor Micha zondag Tinus Micha zondag 
17 juni 

 

5.4 Samenwerken met andere kerken voor 
opzetten platform Ede-breed 

Tinus  Advies Arie 

5.5 Advies werkgroep Communicatie    

6.2 Lijstje met advies voor gescheiden afval voor 
beheerders kerkgebouwen 

   

6.3. Zonnepanelen op pastorieën en op SOOS   Advies Arie 

6.4. Inzamelen oude mobieltjes HAC    

7.1 Scan verwarmingsinstallatie kerkgebouwen    

7.2 Afval recycling HAC en zonnepanelen Tinus 
Ephraima 

  

7.3 Schoonmaakmiddelen in kerkgebouwen,  
plan van aanpak 

   

8.1 Inventarisatie CvK/AK over behoefte en 
advies 

   

8.2 Opstellen projectplan voor AK    



8.6 Budget 2019 ?   

21.1 Evaluatieverslag 1e 4 jaar ?   

21.3 Pastorieen screening op energiebesparing Gert   

 
Let op: sommige acties hebben nog geen eigenaar, volgende vergadering even goed 
verdelen 
 


