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Inbeltarief zoals aangekondigd nu naar € 0,89.

Beeld vanuit de kerk: kijk eens mee!

In oktober 2012 hebben wij u in een speciale editie
van deze nieuwsflits geïnformeerd over het
continueren van de mogelijkheid tot analoog inbellen
met de KWR. Dit was in de periode dat diverse
aanbieders gingen stoppen met de mogelijkheid tot
analoog inbellen wat veel onrust heeft veroorzaakt
onder de gebruikers van kerkradio.

De laatste maanden krijgt sIKN steeds meer
aanvragen voor het uitzenden van beeld vanuit de
kerk. De mensen thuis blijken zo enthousiast te zijn na
kennismaking met een beelduitzending
dat de eigen kerkdienst in beeld
meemaken
zeer
hoog
op
het
verlanglijstje staat!

sIKN heeft indertijd het contract voor analoog inbellen
voor 5 jaar weten te continueren. In het contract met
Tele2 en CS Net zijn goede prijsafspraken gemaakt
maar helaas konden wij niet voorkomen dat de kosten
voor inbellen verhoogd moesten worden naar € 0,89
per uur.

Op kerkomroep.nl treft u inmiddels zo’n 50 kerken aan
die beelduitzendingen verzorgen. Oriënteert uw kerk
zich ook op het uitzenden van beeld? Kijkt u dan eens
naar enkele uitzendingen op kerkomroep.nl voor
inspiratie! Deze kerken staan gegroepeerd onder de
kop “Beeld uitzendingen”. Op de website treft u deze
aan in het menu aan de rechterzijde van de pagina. In
de app treft u deze aan in het menu wat volgt als u op
de button “Zoek een kerk” drukt, hieronder staat een
button “Beeld uitzendingen”.

Deze kosten zouden eigenlijk al in december 2012 in
de telefoontikken naar de kerk doorberekend worden.
De laatste zaken rondom de praktische uitvoering van
dit contract zijn echter pas sinds kort geëffectueerd bij
de diverse partijen. Tot en met januari 2014 heeft u
dan ook nog altijd de lagere inbelkosten betaald.
Per februari 2014 zullen de kosten voor inbellen dan
ook pas daadwerkelijk volgens het tarief van € 0,89
berekend worden zoals ook genoemd wordt op onze
prijslijst.

Heeft u vragen over het uitzenden van beeld? Neemt u
dan contact op met de heer Sjaak Verstraten. Hij kan
uw vragen beantwoorden, een prijsindicatie geven en
desgewenst op locatie een presentie geven aan uw
kerkenraad of kerkbestuur. U kunt hem bereiken via
telefoonnummer 0182 – 750 507 of per e-mail via
Sjaak.verstraten@sikn.nl

De nieuwsbrief van oktober 2012 kunt u desgewenst
nog nalezen op de website van sIKN onder het tabblad
Actueel, Nieuwsflits.

Tijdens de kerkbeheerdersdag van 22 maart 2014 zijn
ook weer diverse presentaties gerelateerd aan beeld:
u kunt er uw voordeel mee doen!

Wat verandert er voor u op technisch vlak? Niets!
Er verandert voor u en de luisteraar op technisch vlak
niets. Alles blijft zoals het is op dit moment. U hoeft
dus geen rekening te houden met gewijzigde
instellingen of dergelijke zaken. Alles wordt op
dezelfde manier gecontinueerd!

Agenda!

Te koop gevraagd.
De Gereformeerde Kerk van Sint Laurens
te Middelburg zou graag ongebruikte
KWR’s van een andere kerk over willen
nemen.
Heeft u KWR’s in de aanbieding, dan kunt u contact
opnemen met dhr. Louwerse via telefoonnummer 0118
– 634 306 of per e-mail via jwlouwerse@zeelandnet.nl
Vanzelfsprekend zal de overgenomen apparatuur nog
in het sIKN Beheersysteem “verplaatst” moeten
worden. Voor deze omzetting worden eenmalige
Administratiekosten van € 30,25 (inclusief BTW)
berekend door sIKN.

5 & 6 maart 2014:
Beurs Kerk & Monument te Goes
In Goes wordt op 5 & 6 maart de beurs Kerk &
Monument georganiseerd. Stelt u prijs op een
toegangskaart? Laat het ons weten, wij sturen u
deze graag toe!
22 maart 2014:
Kerkbeheerdersdag sIKN te Bunnik
De Kerkbeheerdersdag van 2014 zal worden
gehouden op zaterdag 22 maart 2014 te Bunnik.
De uitnodigingen zijn inmiddels verzonden, de
digitale inschrijving via sIKN-beheer is geopend!
U komt toch óók?!
28 & 29 maart 2014:
Kerkenbeurs Zuid Nederland te Veldhoven
In Veldhoven wordt voor het eerst de Kerkenbeurs
Zuid Nederland gehouden. sIKN mag op dit
evenement niet ontbreken. Stelt u prijs op een
toegangskaart? Laat het ons weten, wij sturen u
deze graag toe!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ontvangt u deze nieuwsflits en bent u geen technisch contactpersoon meer, dan kan de beheerder van uw kerk via sIKN beheer aangeven
dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen. Eventueel kunt u ook contact opnemen met de sIKN Helpdesk om u uit te schrijven. De
sIKN Helpdesk is bereikbaar via e-mail op helpdesk@sikn.nl of per telefoon op 0182 – 750 545.

