

Sleutelplan CvB Nederlands Gereformeerde Kerk
Eerder dit jaar kreeg de commissie van beheer de vraag van de bestuursraad; hoe up-to-date is het sleutelplan en zijn we wel verzekerd? 
Op dit moment is het niet duidelijk wie er allemaal een sleutel hebben. Direct betekent dit dat we niet (of deels) verzekerd zijn, we kunnen namelijk geen sluitend sleutelplan aanreiken. Genoeg reden dus om met enige spoed enkele sloten te gaan vervangen.
Zoals hierboven al geschreven: Op dit moment zijn er +- 85 sleutels in omloop, dit is simpelweg teveel. We kunnen helaas niet in kaart brengen waar alle 85 sleutels zijn. Daar komt bij dat onlangs het "sleutelkastje", wat gebruikt wordt voor de loper van @Home, is opengebroken en de sleutel is gestolen. Recent zijn er dan ook een aantal cilinders (tijdelijk) vervangen.

Wat gaat er nu gebeuren
Op korte termijn, woensdag 27-01-2021, zullen er drie nieuwe sloten worden geplaast in drie buitendeuren, te weten:
- "Oude" ingang zijkant kerk (Dorpskerk zijde);
- Nieuwe ingang zijkant kerk (Ds. van Rhijn zijde);
- @Home;
Alle overige sloten/ cilinders (bv. de hoofdingang/ zijingangen) worden dichtgezet vanaf de buitenzijde (vanuit de binnenzijde nog wel te openen). Deze worden (bijna) nooit geopend vanaf de buitenzijde en deze zijn enorm inbraakgevoelig, hier willen we dus geen onnodig risico meer mee nemen.
De drie nieuwe sloten die geplaatst gaan worden, zijn elektronisch. De sloten zijn te openen met een smartphone of via een zogenaamde tag (soort sleutelhanger). Dit betekent dat de kerk niet meer te betreden is met de huidige sleutels, de huidige sleutels zijn nog wel te gebruiken voor alle sloten ín de kerk. Het voordeel van het digitale/ elektronische systeem is dat tags op afstand uitgeschakeld kunnen worden. Dus is er een tag/ smartphone zoek of er wordt geen gebruik meer van gemaakt, dan zijn deze op afstand uit te schakelen.
Personen waarvan wij weten die op korte termijn een sleutel nodig hebben zullen op korte termijn persoonlijk bericht krijgen van de commissie van beheer.
Kosters zullen vanaf het moment dat de sloten zijn vervangen in het bezit zijn van een aantal "lopers". De kosters kunnen deze uitlenen aan degene die af en toe in de kerk aanwezig moeten zijn.
Barpersoneel van @home zal t.z.t. uitleg krijgen van het @Home-Team.
Personen die geen bericht hebben gekregen maar wel een sleutel nodig hebben kunnen zich voor maandag 25-01-2021 melden via gielwolf@gmail.com.
Voor het beheren van het sleutelplan en het uitgeven van de huidige sleutels en nieuwe tags zijn wij op zoek naar 2/ 3 personen. Wat houdt deze taak in:
	- Uitgeven van sleutels;
	- Uitgeven van tags;
	- Beheren van de portal (uitgeven van digitale sleutels)
Lijkt het jou, lijkt het u wat om dit te beheren, neem dan contact op met Janneke van Olst of Giel Wolf.

Hartelijke groet,
Commissie van Beheer.

