18. Hoe kan de actie kerkbalans volgens u nog beter georganiseerd
worden?
Zeer velen antwoorden dat dit niet mogelijk is, dat het al goed georganiseerd is, of dat ze geen idee hebben.
door een concreet bedrag te vragen aan de geadresseerde
is goed zo met goede informatie
Digitaal met begroting.
ICT inzetten
Persoonlijk contact
bezuinigen
meer aandacht hieraan geven, vaker in het jaar hier op terugkomen
In de loop van 2015 wilde ik al eigenlijk deelnemen. Misschien dat een optie waardoor je het hele jaar je via de site
kunt inschrijven wel handig is.
M.i. al optimaal: persoonlijke benadering, motivatie en gemak: alleen formulier maar invullen!
nee. ik vind dat heel veel mensen zich al erg inzetten voor de actie
Transparant zijn. Uitleggen noodzaak en nut. Concreet maken wat kerk wil berieken op korte en lange termijn.
meer publiciteit
zie voorgaande teksten. De begeleidende brieven wat vriendelijker maken en niet zo zakelijk!
deels digitaal, en ?
eerst financieel goed gezond worden, en dán pas meer geld binnenhalen. Nu zou ik dat (nog) niet durven, zie
vorige punt.
Voorstellen de jaarbijdrage per jaar in procenten te verhogen
de beste stuurlui staan aan wal :-)
Is prima zo, ik denk als het louter digitaal gaat, het formulier en daarmee de toezegging sneller en gemakkelijker ter
zijde wordt gelegd. Sturen kan prima digitaal,maar haal de formulieren maar op.
men is aan het vernieuwen
betalen via internet
niet alleen via papier, maar ook informatie via mail sturen. En een duidelijke begroting + financieel overzicht van
het jaar ervoor sturen.
ook de inwonende kinderen van 18 jaar en ouder mee laten doen.
automatiseren.
Meer standaardisatie in benaderen van parochianen
zo veel mogelijk katholieken bellen en vervolgens evt. persoonlijk bezoeken voor aanleveren van informatie over
aktiviteiten in de parochie etc
vind dat het goed werkt, vooral persoonlijk contact met brieven afgeven is waardevol
volgens mij hier goed georganiseerd, in brief melden wat een goed bedrag is om te geven. Vergelijk het met een
sport vereniging?

Bijdrage naar vermogen.
Duidelijker aangeven b.v. met spandoek
per bank
Ik krijg geen oproep om kerkbalans te betalen, ben ik de enige? Weten jullie wel waar jullie parochianen wonen?
Geef een adviesbedrag in de bijlage. Wees duidelijk waarvoor het is. Dus niet voor het Aartsbisdom,
Steenwijkerland of de Norbertus.
Begin met het op orde brengen van het bestand van ingeschreven parochianen.
Dit vind ik lastig te zeggen
Lastig, maar draagvlak is klein door onzekerheid omtrent voortgang bestaan parochie kerk!
geen suggesties, er wordt al veel aan gedaan
in westenholte wil de fam. Reuvekamp dit volgens mij best regelen, dat scheelt postzegels
Bij onze parochie loopt dit goed.
persoonlijk contact zie mijn opmerking boven
Ik denk dat dit veldje daarvoor te klein is, maar hier iniedergeval twee suggesties: 1. Ga actief fondsen werven
onder de parochianen, zowel schriftelijk als met een telefonische opvolging. 2. Richt de website zodanig in dat de
kerkbalans volgend jaar digitaal kan worden aangeboden.
als de activiteiten goed zijn, komt het geld vanzelf
Persoonlijke toelichting.
ook info via de mail
Door hem niet alleen te promoten via een spectaculiere actie. Maar ook in de huis en huis bladen aandacht te
vragen voor de kerken en wat ze allemaal doen!
De actie kerkbalans is veel te vrijblijvend. Er moet meer “reuring” omheen komen. Op internet las ik over”
inluidmomenten”. Dat is dan behoorlijk geluidloos gegaan, want niets daarover in de krant gelezen, noch vooraf
noch achteraf. Wanneer u de mensen weer wilt bereiken zal er zendingswerk verricht moeten worden. We leven in
de 21e eeuw, wie wordt bv de eerste vloggende geestelijke in Zwolle. Zoek op internet eens naar de Amersfoortse
priester Roderick Vonhögen. Bel hem eens op om te horen of het effect heeft wat hij doet. Misschien dat dit kan
helpen om de actie kerkbalans op termijn succesvoller te laten zijn.
Door aan te geven wat voor bedrag men moet betalen om rond te komen per parochie
betere combinatie van tijd-besparende communicatie (digitaal) en tijdrovend bezoek aan huis eenmaal per jaar?
In IJsselmuiden is m.i. er niet meer uit te halen.
meer locatie gevoel geven
zie bovenstaande reactie. Trouwens in Hasselt gaat het prima. Men komt de papieren brengen en een week later
wordt het formulier weer opgehaald.
Dit lijkt ons voor nu voldoende
Door persoonlijk contact
Geen oordeel, maar zuivering van het adressenbestand is aanbevelenswaardig
Digitaal is veel mogelijk.
de vrijwilligers hoeven toch niet langs de deur bijn de mensen die een vast bedrag gireren?

jongeren halen af zodra hen gevraagd wordt als zij 18 zijn. voor diegene die wel in Kampen blijven wonen zou er
een andere benadering voor die jongeren moeten komen. zij hebben geen idee hoe dit werkt
alles toesturen per post dan heb je geen mensen nodig voor rondbrengen en weet je zekre dat iedereen de onvelop
ontvangt. Retourbus duidelijk zichtbaar neer zetten in de kerken. iedereen die en kind laat dopen en iedereen die
ander sacrament vraagt van de parochie zich laten inschrijven dan kun je die mensen ook een kerkbalansenvelop
toesturen het volgende jaar.
alle parochianen een acceptgiro sturen. wij wonen nu 3 jaar samen en hebben nog nooit iets gekregen van de
kerkbalans.
Net als bij bv lidmaatschap WNF. Zelfde bedragen aanhouden als jaar ervoor wat afgeschreven wordt. Mensen via
kerk en overige huidige communicatie aangeven dat het er weer aankomt en als ze het bedrag willen aanpassen,
dat men zelf actie onderneemt.
De jongeren betrekken
via de nieuwsbrief en dan daar de machtiging kunnen invoeren via een link.
Lijkt ons in IJsselmuiden goed georganiseerd. Wel moeite met: 'MIJN kerk inspireert' Het gaat nu juist niet over
MIJN kerk, echter wel over DE kerk inspireert, oftewel het geloof inspireert
organisatie in IJsselmuiden loopt naar wens
Persoonlijke benadering
goed opletten met uitschrijving van parochianen
Meer inzicht in uitgaven, motiveert mogelijk meer.
Nieuwe doelgroepen benaderen
Heb geen idee mensen die echt deelnmen aan de kerkdiensten en betrokken zijn bij de kerk willen hun kerkbalans
betalen. Zelf breng ik ded Navolging van God rond in een wijk waar mensen wonen die wel katholiek zijn maar er
niets of weinig meer aan doen ik weet wel als ik daar de kerkbalans op haal weinig mensen er zijn die het betaalde.
Acceptgiro toevoegen of automatische incasso organiseren
Door duidelijk in de toelichting op de kerkbalans aan te geven hoe we ons tekort zouden kunnen weg werken. Zo
vind ik het uitstekend dat er nu voor het eerst door de locatieraad van de Jozeflocatie een voorzichtig bedrag (200
euro) wordt genoemd dat we gemiddeld per jaar zouden kunnen bijdragen. Daarmee geef je als locatieraad een
duidelijk signaal!
zou het niet weten, ben in de veronderstelling dat dit goed gaat zo.
via mail, sociale media
Nu erg tijdrovend door meerdere keren bij mensen langs te moeten. Wellicht mensen via mail benaderen.
In de locatie Hattem wordt bvb dit jaar voor het eerst alles per post afgewikkeld. Dit zal volgens mij minder
opbrengst tot gevolg hebben. Bij een meer persoonlijke benadering zal er een hogere opbrengst te realiseren zijn.
Deze is in ijsselmuiden al heel goed georganiseerd
Meer reclame in de vorm van een (gezellige) bijeenkomst?
Dat weet ik niet. Misschien met bovenstaande? Communiceer over hoeveel het tekort per huishouden zou
bedragen. Dan ben je helderder. Nu zegt het tekort niet zoveel. Jw wil dan weten wat het brtekent voor je
persoonlijk mbt de evt benodigde hoogte van je bijdrage.
juiste mensen laten rondgaan. zeker met ouderen er een praatje aan koppelen.
Als je je adressen op orde hebt is de rek er wel uit

is in mijn beleving wel goed georganiseerd ben wel bang dat de mensen die het via de mail doen misschien niet
altijd allert reageren. Ik stel voor dat u in een schriftje bijhoudt of alle mailadressen wel weer terugrapporteren.
Zoniet dan nogmaals mailen.
Worden naast de (senior) parochianen ook inwonende volwassen kinderen aangesproken, ook al bezoeken zij
misschien niet de kerkdiensten.
meer aandacht tijdens de vieringen en via actueel.
door meer mensen in te zetten en een betere spreiding van de lopers
Openheid van zaken, zakelijke benadering, digitaal beschikbaar stellen van informatie.
In Hasselt gaat het goed: de enveloppen worden persoonlijk gebracht ... en opgehaald!
Aankondigen in kerk, digitaal onder de aandacht via mail, fysieke brief is prima
er is m.i. niets mis met de organisatie, alleen met de opbrengst.
is goed zo via een brief.
aandacht voor alle ingeschrevenen
In ieder geval een schenkingsformuliertje (machtiging) bijvoegen. De site van de parochie meer promoten waar je
info over kerkbalans zet
Gedurende het jaar inkomsten via Kerkbalans melden (in de kerk / in de Navolging) ; actief herinneringen sturen
aan mensen die hun toezegging niet voldoen.
beroep doen alle parochieanen die ingeschreven staan bij de parochie
Mensen benaderen via mail met automatische antwoord mogelijkheid
kijk hoe het in Kampen / IJsselmuiden georganiseerd wordt. Het brengen en ophalen van de enveloppen, hierdoor
toch persoonlijk contact met de parochianen.
Persoonlijk veel losse vellen in de enveloppe met tegenstrijdige inleveradressen
Persoonlijke benadering lijkt mij beter dan alleen overmaken op een rekening
Meer aandacht
De actie kerkbalans van de locatie Herfte Wythmen is goed georganseerd. geen verbeterpunten.
Eerst moeten de mensen weerbetrokken zijn bij de kerk.
In elk geval niet door5gaan op deze manier. Mensen klagen dat het zo onpersoonlijk is. Men komt ook nal niet
vaak in de kerk. Ook niet een envelop in de bus doen, en zo mogelijk ook zelf ophalen. Mensebn er op wijzen dat
die computer van de bank ook elke maand automatisch een klein bedrag kobn overschrijven i.p.v. in een dure
maand een bedrag overmaken.
Gaat volgens mij goed in mijn wijk. wellicht nog een keer kritisch naar het ledenbestand kijken of echt iedereen een
brief krijgt. Het is mij bijvoorbeeld niet duidelijk waarom ik maar bij een deel de brief weer ophaal. Wellicht ook bij
degenen die niet betalen toch de brief ophalen?
Meer richten op de volgende generatie die een andere geloofsbeleving heeft
Misschien bij de mensen die contant betalen 2x per jaar langs gaan?
Wijs parochieanen op hun verantwoordelijkheid
Persoonlijke benadering.
Kijk naar best practices van andere parochies

Minder Vastenkaravaan; Vraag stellen: mogen wij u voorstellen - als dat mogelijk is - het maandelijkse bedrag met
het inflatiepercentage ..% te verhogen? Ik ben bang dat digitale post vooral direct in de prullenbak verdwijnt of
vergeten wordt.

