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Ontvangt u deze nieuwsflits en bent u geen 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.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Nieuw in sIKN Beheer: 
Meerdere factuurontvangers op te geven.  
Het is nu mogelijk om meerdere personen de factuur te 
laten ontvangen. In het verleden kon alleen het 
administratief contactpersoon het mailbericht met de 
factuur ontvangen. Steeds vaker kregen wij het verzoek 
om meerdere factuurontvangers mogelijk te maken 
zodat alle betrokkenen bij de kerkradio geïnformeerd 
zouden zijn.  
 

Nu is bij elk contactpersoon de optie “Ontvangt factuur” 
toegevoegd.  Er kan een vinkje worden aangezet zodat 
ook dat contactpersoon de factuur ontvangt.  Als 
technisch contactpersoon voor uw kerk, kunt u dit 
eenvoudig zelf regelen door in te loggen in het 
beheersysteem.  
 

 

Reserveert u alvast in uw agenda! 
De Kerkbeheerdersdag van 2016 zal worden 
gehouden op zaterdag 19 maart 2016 te Bunnik. 
  

U komt toch óók?! 
 

 
 

Zijn uw contactgegevens nog actueel? 
Binnen de kerken komt het regelmatig voor dat er 
functiewisselingen plaatsvinden. Misschien is dat 
binnen uw kerkradio- of kerktv-commissie ook het 
geval. Zijn uw gegevens als contactpersoon in het sIKN 
Beheersysteem nog actueel?  
 

Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u 
eenvoudig zelf uw gegevens en die van de andere 
contactpersonen controleren. U kunt ook de gegevens 
van oude contactpersonen verwijderen of vervangen 
door die van de nieuwe contactpersonen. Op deze 
manier bent u ervan verzekerd dat alle betrokkenen 
geïnformeerd worden wanneer er bijzonderheden zijn 
en ontvangen de juiste mensen uitnodigingen voor 
bijvoorbeeld de Kerkbeheerdersdag!  
 
 

Bestellen apparatuur voor de Kerstdagen. 
De Kerstdagen zijn alweer in zicht en dan is de vraag naar 
apparatuur vaak groter dan anders. Wanneer u vóór 
dinsdag 8 december uw bestelling hebt geplaatst, kunnen 
wij levering van de apparatuur garanderen. Bestellingen 
die daarna worden gedaan, worden vanzelfsprekend in 
behandeling genomen. Wij kunnen dan echter niet meer 
met zekerheid aangeven dat de apparatuur tijdig bij u 
arriveert wegens toenemende drukte bij de 
postbezorgers.  
 

Nabestellen is het meest eenvoudig met behulp van het 
Nabestelformulier wat u aantreft bij de Downloads als u 
inlogt in sIKN-Beheer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Beeld uitzenden: voor meer kerken binnen budget.  
Het uitzenden van beeld vanuit de kerk neemt toe. Ook 
het aantal kerken wat kiest voor een zender waarbij de 
optie voor beeld is ingebouwd, groeit gestaag. Dit geldt 
voor zowel de SD- als HD-kwaliteit kerkzender. Zo is men 
klaar voor het moment dat men de overstap wil maken. 
En die overstap is misschien dichterbij dan gedacht.  
 

Binnen de wereld van camera’s en 
bediening, gaat de ontwikkeling nog steeds 
door. Camera’s om Full HD uitzendingen te 
kunnen verzorgen, zijn nu in aanschaf al 
voordeliger dan een jaar geleden.  
 

Oriënteert uw kerk zich op het uitzenden van beeld?  
Laat u zich dan goed voorlichten over de diverse 
mogelijkheden van beeldkwaliteit en kosten. U moet 
dan niet alleen denken aan aandachtspunten voor 
apparatuur en beeldkwaliteit maar ook op het gebied 
van de voorgangers, kerkgangers en privacy. Zo zorgt u 
ervoor dat er een weloverwogen beslissing kan worden 
genomen.  
 

Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst. 
Om kerken te informeren over alle aspecten van 
beelduitzendingen vanuit de kerk, worden volgend jaar 
enkele bijeenkomsten georganiseerd door diverse van 
onze Expertpartners. sIKN is ook gevraagd haar 
medewerking te verlenen. De volgende data zijn reeds 
bekend:  

- Zaterdag 30 januari 2016 (regio Overijssel) 
- Zaterdag 5 maart 2016 (regio Zeeland) 

 

Wilt u liever een bezoek op uw locatie?  
Ook dat behoort tot de mogelijkheden! Desgewenst kunt 
u alle betrokkenen uitnodigen. Op die manier wordt 
iedereen, van kerkbestuur tot beam-team, geïnformeerd 
over de diverse opties en de aandachtspunten voor het 
uitzenden van beeld.  
 

Meer informatie.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
heer Sjaak Verstraten, hij informeert u graag.  Bezoek op 
uw locatie of deelname aan een 
voorlichtingsbijeenkomst is gratis en vanzelfsprekend 
geheel vrijblijvend.  
 
 

Kerkomroep-app: meer dan 57.500 downloads! 
Sinds de lancering is de gratis Kerkomroep-app al meer 
dan 57.500 keer gedownload: we mogen dan ook gerust 
spreken van een succes.  

 

Heeft u de app nog niet op uw tablet of 
telefoon? De app is gratis verkrijgbaar 
voor zowel Apple- als Androidapparatuur.  
 

Ervaar ook het gemak!  
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