Prijzen verhuur, kosten rouw en trouw versie 4.0. okt 2019
Verhuur ruimtes:
Huur bijruimtes:
€ 25,-- per ruimte
Huur voorhal:
€ 100,-Huur kerkzaal:
€ 150,-Bij koor / concert dan wordt hele kerk gebruikt is € 250,-=====================================================================================
Rouwdiensten:
De kerk brengt de begrafenisondernemer de huur in rekening van de ruimtes volgens onderstaand
overzicht.
Rouwdiensten:
Voor leden
€ 150,-- met predikant
Niet leden
€ 300,-- alleen huur kerk
Niet leden
€ 600,-- predikant + huur kerk
- De kosten worden doorberekend door college aan begrafenisondernemer. (idem voor
onderstaande *)
- Melding rouwdiensten aan penningmeester college door de koster.
- De koster bespreekt in overleg met de begrafenisondernemer de kosten en deze sluit het kort
met de familie. Hier zitten ook de kosten van de organist en beamteam bij.
Ook de koffietafel en benodigde zaken als koffie, broodjes enz. regelt de dienstdoende koster.
=====================================================================================
Trouwdiensten:
Voor leden:
€ 150,-- met eigen predikant
Niet betalend en niet ingeschreven:
€ 300,-Voor het inhuren van onze predikant
€ 600,-- predikant + huur kerk
Koster: bij niet leden
€ 7,-- per uur p.p.
- De kosten worden doorberekend door college aan huurder (*)
- Melding trouwdiensten aan penningmeester college door de koster.
- Info en planning door koster.
Feesten
Verhuur voorhal voor feesten e.d. de vastgestelde huurprijs € 100,00 en €50.00 voor gebruik keuken
De huurprijs en bijkomende kosten worden door koster doorgegeven aan de penningmeester. (*)
Overzicht groepen/verenigingen
Naam
Soort activiteit
Koren
Concerten
Drieklank
Bijeenkomsten
School
In overleg

Huur
€ 250,-Nee
€ 200,--

Koffie
€ 1,-€ 1,--

Bij niet kerkelijke gerelateerde activiteiten worden de uren van de medewerkers betaald.
Opmerkingen:
- Groot concert: wanneer de stoelen omgezet moeten worden om een podium op te bouwen
moet er apart worden betaald.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verhuur
Broodje
€ 2,-Frisdrank
€ 1,50
Koffie /thee
€ 1,-Bier
€ 2, -Krentewegge € 1,-Wijn/borrel
€ 2, -Het college beslist over de kosten die in rekening worden gebracht wanneer vanuit geledingen iets
wordt georganiseerd. In geval van vragen beslist het college.

