
 

 

Lees deze e-mail in uw webbrowser  

 

 

 

  

 

 

Zet de telefoon in voor Actie Kerkbalans: 

Doe mee met onze belactie 

 

Kerkleden via de telefoon vragen om een bijdrage voor de komende 

Actie Kerkbalans: het is een nieuwe en veelbelovende manier van 

werven. Actie Kerkbalans begeleidt u hierbij! Zo helpen wij u uw 

opbrengst de komende actie te verhogen. U kunt zich nu inschrijven 

voor de eerste landelijke belronde in oktober. 
 

 

  

 

Mooie resultaten 

https://mailchi.mp/2d5620c78c97/actie-kerkbalans-2021-introductie-campagne-2021-en-meer-6094867?e=%5bUNIQID%5d


 

Uit een pilot vanuit de Protestantse Kerk Nederland blijkt dat de telefoon een goed 

middel is om kerkleden te bereiken. Zowel kerkenraden als gemeenteleden waren 

enthousiast over deze nieuwe manier van werven. Via de telefoon kunnen kerken 

mensen bereiken en aanspreken die per brief lastiger te bereiken zijn, zoals minder 

trouwe kerkbezoekers. Daarnaast bleek de telefoon een goede manier om gericht te 

vragen naar de mogelijkheid om de bijdrage structureel te verhogen, iets waar veel 

gebelde kerkleden voor open stonden. De financiële resultaten in de pilot waren dan 

ook erg positief. Daarnaast werd het gesprek aan de telefoon door kerkleden als 

persoonlijk en prettig ervaren. 

  

 

  

 

  

https://www.christal.nl/


 

Twee acties  

 

U kunt kiezen uit twee acties: 

1. (Re)Activeringscampagne. 

Doel: lagere of losse giftgevers omzetten in structurele giftgevers, 

bestaande giften verhogen, niet-gevers (re)activeren. 

  

2. Periodieke schenkingsovereenkomst (PSO). 

Doel: trouwe gevers bewegen richting een ‘periodieke schenking’. Dit is 

een structurele gift met een looptijd van vijf jaar, die volledig aftrekbaar is 

van de belasting. Vaak schenken kerkleden dit belastingvoordeel ook aan 

Actie Kerkbalans.  

 

 

  

 

Hoe werkt het?   

U geeft zich op voor de belactie en ontvangt een bevestigingsmail met verdere 

toelichtingen. Daarna kiest u aan welke van de acties u meedoet en maakt u de 

selectie van kerkleden die benaderd mogen worden. U verzamelt telefoonnummers en 

levert deze aan bij Christal. Christal belt deze kerkleden vervolgens namens uw 

gemeente of parochie. De gifttoezeggingen die dit oplevert, deelt Christal met u via 

WeTransfer. Als gemeente of parochie is het vervolgens aan u om ervoor te zorgen dat 

de toezeggingen ook daadwerkelijk worden geïncasseerd.  

  



  

 

AVG-proof 

 

De belactie is AVG-proof ingericht. Voor parochies en gemeentes geldt daarom dat zij 

een eigen verantwoordelijkheid houden voor de persoonsgegevens die worden 

gedeeld. Om dit goed te regelen moeten er een overeenkomst en 

verwerkersovereenkomst worden gesloten met Christal. Deze krijgt u na aanmelding 

toegestuurd. 

 

Meld u nu aan! 

 

  

 

Bericht voor kerkleden 

 

Doet u mee aan de telefoonactie? Dan wilt u uw kerkleden hier natuurlijk goed over 

informeren. We maken het u makkelijk met een voorbeeldbericht voor in het 

kerkblad, op de site of in de digitale nieuwsbrief van uw parochie of gemeente. 
 

 

Download het bericht 

 

 

https://leads.christal.nl/kerkbalans/?key=7dc60a98-9332-4be4-bcce-32ecfe8a2425
https://www.kerkbalans.nl/app/uploads/2022/07/2023_informeren-kerkleden-telefoonwerving.docx


 

  

 

  

 

  

 

Antwoorden op veelgestelde vragen 

 

Misschien krijgt uw secretariaat naar aanleiding van de belactie vragen van 

parochianen of gemeenteleden. Welke vragen kunnen de medewerkers van het 

secretariaat verwachten en welke antwoorden geven ze dan? U vindt het in het 

protocol. 

 

Download het protocol 

 

 

https://www.kerkbalans.nl/app/uploads/2022/07/2023_protocol-telefoonwerving.pdf


 

© Kerkbalans 2022 

 

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf u uit. 

 

Vragen? E-mail: info@kerkbalans.nl of kijk op www.kerkbalans.nl 
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