
De Open Kerkendagen
Wat ? 
Het meest gekende project van het netwerk 
Open Kerken zijn zonder twijfel de Open 
Kerkendagen. Op deze dagen willen we het 
religieus erfgoed op een positieve manier in de 
kijker zetten. Deelnemers openen deze dagen 
hun deuren voor het publiek en/of organiseren 
een evenement.  
 
Voor wie ? 
Elk gebedshuis kan meedoen aan de Open 
Kerkendagen, ook als het geen lid is van het 
netwerk Open Kerken.. 
 
Waar ? 
In heel België, het Groothertogdom Luxemburg 
en Grand Est Frankrijk.  
 

Wanneer ? 
Jaarlijks tijdens het eerste weekend van juni. 
 
Wat doe jij ? 
l Je opent je gebedshuis. 
l Je zorgt ten minste voor een gastvrij onthaal. 
l Je organiseert liefst één (of meerdere) activiteit(en) die het religieus 

erfgoed op een positieve manier in het daglicht stellen en een breed 
publiek aanspreken. Deze activiteit past liefst in het voorgestelde thema.  

l Je gebruikt het promotiemateriaal dat de Open Kerken vzw ter 
beschikking stelt (affiches, banier, badges). 

l Je verspreidt de brochures Open Kerken als promotie voor alle open 
en gastvrije kerken. 

l Je zorgt voor de lokale promotie van je activiteit(en). 

Wat doen wij ? 
Open Kerken vzw verzorgt de nationale promotie van de Open Kerken -
dagen, onder meer met behulp van de website www.openkerken.eu en 
perscontacten. 
 
Kostprijs ? 
De leden van het netwerk Open Kerken nemen gratis deel aan de Open 
Kerkendagen. Gebedshuizen die niet zijn aangesloten bij het netwerk, 
betalen een deelnamekost van 60 euro. 
Inbegrepen in deze deelnamekost: 
l Vermelding van je activiteiten op de website openkerken.eu 
l Promotiemateriaal: affiches, een banier voor alle nieuwe deelnemers, 

badges  en brochures met alle open en gastvrije kerken.* 
 
* Extra promotiemateriaal kan aangevraagd of achteraf bijbesteld worden voor een 
meerkost (op basis van beschikbaarheid). 
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Inschrijven ? 
Inschrijven voor de Open Kerkendagen kan via het online inschrijvings -
 formulier https://openchurches.eu/nl/jeo 
De uiterste deadline voor inschrijven is 15 januari 2020. 
 
Je inschrijving is pas geldig als ook het inschrijvingsgeld betaald is: 
vzw Open Kerken, IBAN BE 74 0016 0364 3507, BICC: GEBABEBB. 
Voorzie je betaling van volgende vermelding:   
OKD + postcode + naam van de kerk + gemeente. 
 

 
 
Meer weten ? 
Indien je nog vragen hebt over  
Open Kerkendagen : 
info@openkerken.be 
 
 
 
Week van de Begraafplaatsen 
Wist je dat de Open Kerkendagen samenvallen met de 
laatste weekend van de Week van de Begraafplaatsen ? 
Je activiteiten voor de Open Kerkendagen hoeven zich 
dus niet te beperken tot het gebedshuis zelf. Als je het 
ruimer bekijkt, kan je gebruik maken van twee 
promotiekanalen! 
 

 
Verzekering 
Elke kerkfabriek heeft een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) 
Uitbating voor de activiteiten die kaderen binnen de eredienst. Wij raden 
aan om contact op te nemen met je verzekeringsmakelaar of -
maatschappij om deze polis te laten uitbreiden voor de Open Kerken -
dagen. In veel gevallen kan dit zonder een meerkost. 

Sommige contracten voorzien zelfs naast de eredienst ook nog de 
verzekering van een beperkt aantal andere activiteiten per jaar.  In dat 
geval moet je eveneens de activiteit melden aan je verzekeringsmakelaar 
of -maatschappij. 
 
Kerkgebouwen met een voor het publiek toegankelijke oppervlakte  
van meer dan 1.000 m2 zijn verplicht een verzekering Objectieve 
Aansprakelijkheid Brand en Ontploffingen af te sluiten. Stel je tijdens de 
Open Kerkendagen ruimten open die anders niet toegankelijk zijn 
(bijvoorbeeld de toren en gewelven), verwittig dan je verzekerings- 
makelaar of –maatschappij: door de uitbreiding van de toegankelijkheid 
kan de grens van 1.000 m² overschreden worden. Neem hoe dan ook geen 
risico’s: een bezoek aan de toren en aan de gewelven is enkel te overwegen 
wanneer het publiek deze ruimtes veilig kan betreden. 
 
Werk je met vrijwilligers, dan ben je ook verplicht om een verzekering 
Burgerlijke Aansprakelijkheid voor hen af te sluiten. Als een vrijwilliger een 
fout maakt die schade veroorzaakt aan derden, zal de verzekering de schade 
moeten vergoeden. De wet verplicht ook dat de vrijwilligers verzekerd 
zijn, zowel tijdens de uitvoering van hun activiteiten, als tijdens de 
verplaatsingen uitgevoerd in het kader daarvan. In sommige gevallen kan 
je dit laten opnemen in je polis BA Uitbating. Je kan facultatief vrijwilligers 
ook laten verzekeren voor ongevallen in het kader van hun vrijwilligerswerk 
en de medische kosten ervan. Tip: www.vrijwilligerswetgeving.be. 
 
SABAM 
Hou er rekening mee dat je auteursrechten moet betalen wanneer je 
muziek, film of teksten uit het repertoire van SABAM gebruikt. Neem ruim 
op voorhand contact op om onaangename verrassingen te vermijden! 
 
Kalender 
l 15 oktober : Start van de inschrijvingen online op 

https://openchurches.eu/nl/jeo 
l 15 januari : Uiterste datum om in te schrijven.  
l Eind april : Verzending van het promotiemateriaal 
l Eerste week-end van juni : Open Kerkendagen  
 


