
Voorbeelden van doelgroepen  
 
Welke doelgroepen gaat u aanschrijven? U kunt bijvoorbeeld indelen op (een combinatie) van:  
 

* Betrokkenheid (passief, actief, vrijwilliger, blad, wenst geen contact)  
* Giftgrootte 
* Leeftijd  
* Betalingswijze (automatische incasso, eigen overboeking, etc.)  

 

Groep  Aanpak  

Trouwe en grote gevers Bedanken en koesteren, maak het persoonlijk en vraag om 
een concrete verhoging gerelateerd op het bedrag van vorig 
jaar. Wijzen op Periodiek Schenken. 

Hogere bijdragers: boven de 100 
euro (gifthoogte is afhankelijk van 
de lokale situatie) 

Hartelijk bedanken. Vragen om een kleine verhoging. Wijzen 
op Periodiek Schenken. 

Middengroep: 50-100 euro 
(gifthoogte afhankelijk van lokale 
situatie) 

Bedanken voor trouwe steun; behoedzaam vragen om kleine 
verhoging; door bedrag van vorige keer te noemen, kun je 
paar procent verhoging vragen. 

Kleine’ bijdrages: 1- 50 euro Een machtigingskaart bij de brief en sturen op minimaal € 5 
per maand levert € 60 per jaar op 

Vorig jaar niet gegeven, de jaren 
ervoor wel 

Belangrijk groep om apart aan te schrijven! Als ze meer dan 1x 
niet bijdragen, is de kans groot dat ze definitief afhaken. 
Probeer ze erbij te houden. (Let op: sommigen betalen 1 x per 
2 jaar). Refereer aan de eerdere jaren. “Hopelijk komt u weer 
bij ons terug. We hebben u nodig!” 

Afgelopen twee jaar niet gegeven, 
daarvoor wel 

Ook belangrijke groep; geef aan dat een klein bedrag ook al 
heel mooi is. 

Wel parochie-/kerkblad, geen 
bijdrage 

Refereer eraan dat mensen het parochieblad ontvangen; 
beschrijf wat de kerk allemaal doet. En vraag om een 
bescheiden bijdrage. Een paar euro per maand. 

Leden die al drie jaar niet geven en 
verder niet meedoen 

Geen Kerkbalans aanpak maar afzonder lijk aanschrijven en 
informeren over wat de kerk doet. Op basis van een concrete 
activiteit geld vragen 

Wel sacrament, geen bijdrage Begin met te laten weten dat u het fijn vindt dat ouders hun 
kinderen hebben laten dopen of communie laten doen (brief 
specifiek maken!); en dat het voor de toekomst belangrijk is 
dat we dat behouden. Dat daarom geld wordt ingezameld met 
de Actie Kerkbalans. 

Oude gulden bedragen Nog steeds zijn er groepen die omgerekende oude 
guldenbedragen betalen. U kunt vragen om afronding naar 
boven. 

Jongeren 18-25 jaar Kennen Kerkbalans van hun ouders mogelijk. Leg uit waarvoor 
Kerkbalans is. Vraag kleine bijdrage. In een toegankelijke stijl. 
Laat jongeren meelezen voordat u de brief verstuurt. 

 

http://kerkbalans.nl/

