Lees deze e-mail in uw webbrowser

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2023 zijn alweer in volle
gang. Voor de zomer hoort u meer van ons over de data, insteek en
materialen van de komende campagne. In deze nieuwsbrief willen we
vast leuk nieuws met u delen. We bieden dit jaar namelijk een
veelbelovende, nieuwe manier om kerkleden te benaderen: via de
telefoon!

Zet de telefoon in voor Actie Kerkbalans

Naast de traditionele brief om kerkleden te vragen om een bijdrage voor Actie
Kerkbalans, is het nu ook mogelijk de geefvraag via de telefoon te stellen. Uit een
pilot vanuit de Protestantse Kerk Nederland blijkt dat de telefoon een goed middel is
om kerkleden te bereiken! Een persoonlijk gesprek heeft meer attentiewaarde dan
een brief. Daarbij is het een goede manier om trouwe gemeenteleden na te laten
denken over een hogere en structurele gift.

De voordelen op een rij

Wij voeren het voor u uit
Actie Kerkbalans neemt de werving via de telefoon volledig voor u uit handen. U geeft
zich op en selecteert de mensen die u wilt benaderen, wij regelen de rest! Hiervoor
werken we samen met Christal uit Zwolle, een organisatie met veel ervaring in het
bellen voor christelijke goede doelen. In de pilot heeft Christal al veel ervaring
opgedaan met het bellen voor kerken.

Belactie voor trouwe of juist minder betrokken
gevers
1. Bij de eerste actie benaderen we trouwe gevers met de vraag of zij een
periodieke schenking willen overwegen. Dit biedt belastingvoordeel voor
henzelf en financiële zekerheid voor uw kerk of parochie.
2. De tweede actie is gericht op de minder betrokken gevers. Doel is hen in het
telefoongesprek opnieuw te betrekken en het giftbedrag te verhogen.

Meer weten of aanmelden?
Op kerkbalans.nl/telefoon leest u alles over de inzet van de telefoon en de
verschillende mogelijkheden! Ook kunt u zich hier ook gelijk aanmelden voor de

eerste landelijke belronde, die start in de week van 10 oktober.

•

U beslist of u voor actie 1 of 2 gaat

•

U maakt in Excel een selectie van de mensen die u wilt benaderen
volgens dit format

•

U volgt de stappen op de aanmeldingspagina

Meer informatie

Meteen aanmelden

