
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. 
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Wijziging tarief belkosten. 
Per 1 januari 2011 heeft KPN het tarief 
voor bellen fors verhoogd. KPN hanteert 
voortaan naast het starttarief volgens 
het belbasis-abonnement nog slechts één tarief voor 
bellen, het piek- en daltarief is dus vervallen.  
 
sIKN/DCT Net heeft de verhoging voor haar inbeltarief 
echter kunnen beperken tot een stijging van maximaal 
11% en zal blijven uitgaan van een piek-, dal- en 
weekendtarief. De prijswijziging is inmiddels ook 
doorgevoerd bij het berekenen van de telefoontikken 
voor kerktelefonie vanaf 1 januari 2011. Dit houdt in 
dat deze kosten met de facturatie in februari over de 
maand januari 2011 voor de eerste maal worden 
berekend. De komende factuur zou dan ook iets hoger 
kunnen uitvallen dan u normaliter gewend bent.  
 
Wij verzoeken u dit bericht tevens door te geven aan 
uw administratief contactpersoon. Misschien wil het 
administratief contactpersoon voortaan graag zelf de 
nieuwsflits ontvangen om op de hoogte te blijven; dat 
kan! In sIKN Beheer kan onder zijn of haar 
adresgegevens worden aangevinkt dat men de 
nieuwsflits wil ontvangen. Er moet dan echter wel een 
e-mailadres bekend zijn. 
 
sIKN is vertegenwoordigd op de Kerkenbeurs 
Noord Nederland! 
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart vindt er een 
Kerkenbeurs plaats voor de Noordelijke provincies, de 
kop van Overijssel en de Noordoostpolder. De eerste 
editie van deze Kerkenbeurs Noord-Nederland wordt 
gehouden in de grote evenementenhal van het Fries 
Congrescentrum in Drachten. 

 
Vanzelfsprekend zal sIKN tijdens deze 
beurs vertegenwoordigd zijn. Tijdens 
deze beurs zullen wij zowel de audio- 
als de beeldoplossing demonstreren.  
 
U bent vanzelfsprekend van harte 

uitgenodigd! Wanneer u woonachtig bent in een van 
deze regio’s dan zult u binnenkort per post twee 
toegangskaarten ontvangen op het bij ons bekende 
correspondentie-adres. Wilt u nu vast meer informatie 
over deze beurs dan kunt u terecht op de website van 
de organisatie,  
www.kerkenbeurs-noord-nederland.nl  
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de 
Kerkbeheerdersdag? 
Op zaterdag 26 maart aanstaande organiseert sIKN 
alweer de 6e  Kerkbeheerdersdag te Bunnik, inmiddels 
zijn de uitnodigingen reeds digitaal verzonden. 
Wanneer u wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden via  
het digitale inschrijfformulier wat u aantreft in sIKN-
Beheer. Hiervoor dient u in te loggen met uw 
gebruikersnaam en wachtwoord.  
 
Meldt u zich tijdig aan: alleen bij een tijdige 
aanmelding kunt u ervan verzekerd zijn dat u kunt 
deelnemen aan de workshop van uw voorkeur!!  
 

 
Aangeboden apparatuur. 
De RK Parochie Deventer biedt 16 IKR’s 
(kabelontvangers voor UPC/Casema-
gebied) aan. Bent u geïnteresseerd in de 
overname van deze apparatuur dan kunt u contact 
opnemen met dhr. G. Buve via telefoonnummer 0570 
– 641 449. 
 
Voor een IKR geldt dat deze wordt ingesteld op de 
frequentie die in de desbetreffende regio geldt. 
Hiervoor heeft u in het verleden dan ook een 
geheugen-kaartje (SMS-kaartje) ontvangen zodat u de 
IKR zelf op de juiste frequentie kunt instellen. 
Wanneer u dit kaartje niet meer heeft dan kunt u een 
nieuwe geheugen-kaart aanschaffen voor € 22,-- 
inclusief BTW (exclusief verzendkosten). 
 
Vanzelfsprekend zal de overgenomen apparatuur nog 
wel in het sIKN Beheersysteem “verplaatst” moeten 
worden naar de kerk die de apparatuur overneemt. 
Voor deze omzetting worden eenmalige 
administratiekosten van € 29,75 (inclusief BTW) 
berekend door sIKN.  
 
Voordat omzetting plaats kan vinden, ontvangen wij 
graag een door beide partijen (verkoper en koper) 
ondertekend document waaruit blijkt dat overname 
akkoord is. Wanneer het gedeactiveerde apparatuur 
betreft zal omzetting binnen enkele werkdagen plaats 
kunnen vinden. Wanneer het nog actieve apparatuur 
betreft, zal omzetting na facturatie plaatsvinden zodat 
er geen kosten meer aan de betreffende apparatuur 
gekoppeld zijn die niet voor de nieuwe kerk zijn 
bestemd. 
 
Vacature: regiovrijwilliger voor Limburg  
Onze regiovrijwilligers hebben allen een provincie of 
een deel daarvan onder hun hoede. De provincies 
Noord-Brabant en Limburg vallen echter op dit 
moment onder één vrijwilliger. Daarom is sIKN op 
zoek naar een regiovrijwilliger voor Limburg.  
 
Een regiovrijwilliger is de persoon die bij de kerken de 
installatie verzorgt en de werking van de systemen 
uitlegt. Over het algemeen functioneert de 
regiovrijwilliger ook regelmatig als aanspreekpunt voor 
kerken om haar vragen inzake kerktelefonie voor te 
leggen. Daarnaast is de regiovrijwilliger inzetbaar 
wanneer een kerk problemen ervaart omdat 
bijvoorbeeld de zendapparatuur defect is geraakt en 
deze gerepareerd moet worden. In samenspraak met 
de operationele partner DCT Net zal de regiovrijwilliger 
dan op pad gaan. 

 
Wilt u meer weten over wat 
regiovrijwilliger zijn inhoudt of wilt u 
zich aanmelden voor het 
regiovrijwilligerschap? Neemt u dan 
contact op met dhr. Cor Streefkerk 
via c.streefkerk@sikn.nl Hij zal u 
meer informatie kunnen verstrekken 
over wat regiovrijwilliger zijn 
inhoudt! 


