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Voorwoord

We zijn erg blij dat u zich inzet voor 

Actie Kerkbalans. We realiseren 

ons dat dit veel tijd en energie kost. 

Graag helpen wij u om deze actie 

tot een succes te maken.

In dit document vindt u per maand de 

werkzaamheden die gedaan moeten worden. 

Uiteraard is dit een indicatie en kunt u dit ook 

als een checklist gebruiken. Verder zijn er linkjes 

toegevoegd waardoor u gemakkelijk bij de 

documenten uitkomt waar naar verwezen wordt. 

Wij wensen u een goede voorbereiding toe! 

Met vriendelijke groet, 

Campagneteam Actie Kerkbalans



1. Database tellingen maken doelgroepen/segmenten  
Op basis van deze tellingen weet u welk materiaal er nodig voor uw 
bestelling. 
TIP: kijk wat de cijfers van de afgelopen actie zeggen. Het analyseren 
van geefgedrag van vorige jaren, helpt bij het formuleren van  
concrete geefvragen. Deze informatie kun je verwerken in de brieven.  

2. Materialen bestellen 
Op www.kerkbalans.nl vindt u allerlei materialen om uw Actie 
 Kerkbalans te ondersteunen. Bedenk vast hoe uw mailing eruit komt 
te zien richting de lezen, zodat u tijdig de juiste materialen kunt 
 bestellen. Klik hier om de webshop te bekijken. 

3. Conceptbrief opstellen 
In deze brief staat het doel van uw Actie Kerkbalans centraal zodat 
voor de lezer heel helder is waar het geld voor nodig is. Hoe urgenter 
en concreter, hoe beter! 
Klik hier om de voorbeeldbrieven te bekijken.
TIP: Richt de brief aan mensen persoonlijk, dat maakt het appél  
sterker. In de brief kun je verder gebruik maken van foto’s uit de 
beeldbank.

4. Herinnering sturen aan niet betalers 
Stuur een herinnering naar mensen die nog niet hebben gegeven. 

5. Aanmelden workshop Actie Kerkbalans 
Op verschillende plekken in het land worden workshopavonden  
gegeven. Ook bij u in de buurt! U kunt zich hiervoor opgeven via  
de website.
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1. Werven nieuwe bezorgers
Dit als opvulling van de ontstane vacatures en mogelijk ook als  
aanvulling op het aantal bestaande bezorgers. 

2. Informeren bestaande bezorgers
Laat hen weten hoe blij u bent dat zij ook dit jaar weer meedoen  
met Actie Kerkbalans. En vertel wat dit jaar het doel van de actie is  
en wat er van hen wordt verwacht. 

3. Bestelde Kerkbalansmaterialen
Houd u rekening met de besteltermijnen. Uiterlijk in oktober besteld 
betekent levering in de eerste weken van december. Later bestellen 
betekent ook later geleverd, en in december besteld betekent dat 
levering vóór aanvang de actie meestal nog wel lukt maar niet meer 
kan worden gegarandeerd.
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1. Aankondigen van de Actie Kerkbalans 
Alvast aankondigen dat Actie Kerkbalans er weer aankomt in het  
parochi-/kerkblad. Vertellen waar het geld voor wordt ingezameld  
en hoe belangrijk dit is. Op de website zijn hier voorbeeldteksten  
voor te vinden. Dit kunt u ondersteunen met beelden uit de beeldbank 
op de website. Deze kunnen ook op social media en de website van 
uw gemeente/parochie worden geplaatst. 

2. Brief/mail bezorgers
Een brief/mail naar de bezorgers met instructies en planning.  
Wanneer er een brief wordt rondgebracht is het leuk om hier bijv.  
een merci-chocolaatje bij te doen als klein bedankje. Zorg ervoor  
dat de bezorgers positief beginnen!

3. Samenstelling mailing  
Het inpakken van de mailing die rondgebracht gaat worden.  
Bijvoorbeeld de envelop, folder en brief.   

4. Organiseer een uitrolmoment
Het inluiden van Actie Kerkbalans is in de afgelopen jaren succesvol 
gebleken en u  kunt er weer voor kiezen om de klokken te luiden, 
maar daarnaast bieden we u de mogelijkheid om Actie Kerkbalans ‘uit 
te rollen’. Dat kan met de speciaal daarvoor ontwikkelde rode loper 
met de opdruk ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

We bieden de rode loper gratis aan voor de eerste honderd 
 aanmelders. De eerste 50 katholieke parochies en de eerste 
50  protestante gemeentes die zich aanmelden om mee te doen, 
 krijgen er voor niets één toegestuurd!

Doe mee; prik een datum in de startweken vanaf 16 januari en  rol 
uw eigen Actie Kerkbalans uit! De slogan van Actie Kerkbalans 2021 
is: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Het ‘doorgeven’ van de 
kerk aan de volgende generatie staat centraal. Hoe mooi zou het zijn  
als dan bijvoorbeeld een ouder en een heel jong kerklid als eerste 
de rode loper over gaan om dit samen te symboliseren tijdens uw 
startmoment! Nodig de plaatselijke pers er bij uit en als u zelf foto’s 
neemt, kunt u deze ook gebruiken in uw kerkblad, op uw website en 
op social media. Daarnaast kunt u ervoor zorgen dat op deze zondag 
ook de folders over de Actie Kerkbalans 2021 worden uitgedeeld of 
klaar liggen in de kerk.

Kijk voor meer info op:
www.kerkbalans.nl/wijrollenActieKerkbalansuit
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1. Opnieuw aandacht vragen voor de actie en het startmoment 

Dit door artikel in het parochie- kerkblad, op de website en 
social media. 

2. Aankondigen in dienst/viering 

De voorganger vragen om voorbede voor al het voorbereidende  
werk en vragen om te benoemen dat de actie er weer aan komt. 
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1. Campagnemateriaal verspreiden
Ophangen van posters en spandoeken. 
Uitdelen van materiaal rondom het startmoment. 

2. Communicatie en nog meer communicatie
Speciale bijlage bij het parochie- of kerkblad over Actie Kerkbalans. 
Hierin vermelden wanneer de brief wordt bezorgd, nieuws over 
het startmoment en motiveren om opnieuw te geven voor Actie  
Kerkbalans. 
Daarnaast goed om via social media wekelijks Actie Kerkbalans  
langs te laten komen. 
Denk ook aan een persbericht voor lokale media. 

3. Bezorgers
Organiseer een leuk startmoment voor bezorgers. Dit kan bij het  
ophalen van de brieven die zij ophalen. Een leuk koffiemoment met 
bijv. een taartje. 
Daarnaast is het belangrijk om in de actieperiode goed bereikbaar  
te zijn voor de bezorgers. Zorg voor goede bereikbaarheid. 

4. Administratie 
Starten met het verwerken van de toezeggingen. 

stappenplan
 januari

Januari = actieperiode!

2021

O februari    O maart



1.Eerste resultaten rapporteren
Stuur de eerste resultaten van de actie naar Bert van Rijssen via: 
b.vanrijssen@kerkrentmeester.nl. Denkt u dat u gedurende meerdere 
jaren (zo mogelijk minimaal drie) de resultaten zal kunnen doorgeven: 
meldt u dan aan bij het Kerkbalans panel op ditzelfde mailadres.

2. Bezorgers
Plan een bedank- en evaluatiemoment in met de bezorgers.  
Inventariseer of bezorgers nog pastorale vragen hebben  
‘meegekregen’ bij het ophalen van de enveloppen.  
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1. Terugkoppeling
Artikel in het parochie- kerkblad over de eerste resultaten van  
de actie. Dit kan ook op de website en via social media. 

2. Herinnering 
Herinneringsmail of brief naar mensen die nog geen toezegging  
hebben gedaan. 

3. Persbericht resultaten
Persbericht sturen naar lokale media.  
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