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Gereformeerde Kerk Ouddorp                                       
                             
 
Tarievenoverzicht 2019 (zoals gewijzigd op 24 juni 2019)  
  

 
Vergoeding trouwdiensten leden van de kerk: 
Voor gebruik van de kerkzaal en het orgel, waarbij het huwelijk door de eigen predikant wordt 
ingezegend en waarbij de collecte voor het beheer van de kerk is bestemd, wordt aan 
ingeschrevenen geen tarief in rekening gebracht.  
 
Indien het huwelijk wordt ingezegend door een andere dan de eigen predikant, wordt een tarief 
van € 127,- plus kilometervergoeding (€ 0,28 per km) aan het bruidspaar in rekening gebracht. 
 
Indien het bruidspaar de inhoud van de collecte aan een bepaald doel wil besteden wordt het 
bruidspaar een bedrag van € 150,- in rekening gebracht. 
 
Voor het gebruik van kerkruimten direct voor of na de trouwdienst wordt bij leden van de kerk 
geen geld in rekening gebracht voor zaalhuur.  

 
Vergoeding rouwdiensten leden van de kerk: 
Voor het gebruik van de kerk, het orgel en de diensten van koster, organist en predikant worden 
geen kosten in rekening gebracht.  
 
Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een andere dan de eigen predikant, wordt 
een tarief van € 127,- plus kilometervergoeding (€ 0,28 per km) in rekening gebracht. 
 
Voor het gebruik van kerkruimten direct voor of na de  rouwdienst en voor het gebruik van 
ruimtes voor condoleantie wordt bij leden van de kerk geen geld in rekening gebracht voor 
zaalhuur.  
 
Voor diensten en consumpties bij het gebruik van ruimtes voor condoleantie e.d. gelden de 
tarieven zoals hieronder omschreven bij "Verhuur voor recepties e.d. leden van de kerk". 

 
Verhuur voor recepties e.d. leden van de kerk: 
Kerkzaal (benedenverdieping kerk), anders dan direct voor of na een bijzondere kerkdienst 
- van 1 maart t/m 30 september    €   100,-      
- van 1 oktober t/m 28 februari      €   150,-   
 
Kleine zaal, kerkenraadkamer, jeugdruimte (anders dan direct voor of na een bijzondere 
kerkdienst) 
- van 1 maart t/m 30 september    €     50,-   
- van 1 oktober t/m 28 februari     €     75,- 
 
Orgel    €     50,-    
Koster + medewerkers    nader te bepalen  
Consumpties (koffie, thee, frisdrank)    €       1,- 
Consumpties (koffie, thee, frisdrank)  met koekje  €       1,30 
Cake        €       1,- 
Belegd broodje (ham/kaas)     €       2,- /doorberekening kosten 
 
De huurder van de ruimtes is verplicht om voor het verzorgen van consumpties gebruik te 
maken van de diensten van de koster/beheerder. 
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Vergoeding rouw- en trouwdiensten niet-ingeschrevenen: 
Kerkzaal 
- van 1 maart t/m 30 september    €   200,-   
- van 1 oktober t/m 28 februari     €   250,- 
 
Kleine zaal, kerkenraadkamer, jeugdruimte 
- van 1 maart t/m 30 september    €     75,-   
- van 1 oktober t/m 28 februari     €    100,- 
   
Orgel    €     50,- 
Predikant (exclusief  kilometervergoeding)   €   127,-      
Koster/medewerkers      nader te bepalen 
Organist       declaratietarief  
Consumpties (koffie, thee, frisdrank)  €       1,- 
Consumpties (koffie, thee, frisdrank)  met koekje  €       1,30 
Cake        €       1,- 
Belegd broodje (ham/kaas)     €       2,- /doorberekening kosten 
 
De huurder van de ruimtes is verplicht om voor het verzorgen van consumpties gebruik te 
maken van de diensten van de koster/beheerder.  
 
Vergoeding voor gebruik van de kerk en diensten van de koster: 
Het kan gaan om verhuur voor vergaderingen, verjaardagen, koorrepetities e.d. 
Kerkzaal (benedenverdieping kerk), per dagdeel 
- van 1 maart t/m 30 september    €    150,-   
- van 1 oktober t/m 28 februari     €    200,- 
   
Kleine zaal, kerkenraadkamer, jeugdruimte, per dagdeel  
- van 1 maart t/m 30 september    €     75,-   
- van 1 oktober t/m 28 februari     €    100,- 
 
Koster/medewerkers      nader te bepalen 
Orgel, per dagdeel      €     50,--  
Consumpties (koffie, thee, frisdrank)  €       1,- 
Consumpties (koffie, thee, frisdrank)  met koekje  €       1,30 
Cake        €       1,- 
Belegd broodje (ham/kaas)     €       2,- /doorberekening kosten 
 
De huurder van de ruimtes is verplicht om voor het verzorgen van consumpties gebruik te 
maken van de diensten van de koster/beheerder.  
 
Vergoeding kopieën: 
Voor het maken van kopieën wordt een bedrag van € 0,10 in rekening gebracht. 
 
Vergoeding tarieven advertentie nieuwsbrief: 
Het tarief voor een advertentie in de nieuwsbrief bedraagt voor een halve pagina (voor de even 
of oneven nummers) € 70,- per jaar. 
Het tarief voor een advertentie in de nieuwsbrief bedraagt voor een halve pagina (voor alle 
uitgaven) € 130,- per jaar. 
 
Vergoeding organist: 
De vergoeding voor de organist bedraagt € 22,50 per dienst (inclusief reiskosten). 
 
 
Aldus vastgesteld in de CvK-vergadering van 24 juni 2019. 


