Digitale Actie Kerkbalans
Omdat naar verwachting in januari en februari 2021 er nog steeds maatregelen gelden met
het oog op Covid-19, hebben we voor de Actie Kerkbalans voor de campagne van 2021 een
coronaprotocol opgesteld. Maar mocht u ervoor kiezen om de Actie dit jaar geheel digitaal te
willen organiseren, dan is daar natuurlijk alle reden toe.
Graag geven we u een aantal suggesties, stappen, die u kunt ondernemen om de Actie
digitaal te organiseren:
1) Medio december 2020 – de vooraankondiging
a. U kondigt per mail aan alle gemeenteleden/ parochianen aan dat in januari de
Actie Kerkbalans weer van start gaat. U vertelt gelijk dat u – noodgedwongen
door de Corona-maatregelen – anders dan anders zult moeten werken. U
vraagt begrip voor die situatie, maar kondigt ook aan dat u meerdere keren
digitaal contact zult zoeken.
2) Begin januari 2021 – het donatieverzoek
a. U stuurt uw gemeenteleden/ parochianen, een helder donatieverzoek voor de
Actie Kerkbalans. Op Kerkbalans.nl kunt u hiervoor verschillende
voorbeeldbrieven vinden.
i. We raden u aan om zoveel mogelijk ‘gespecificeerd naar doelgroep’
de mails te versturen. Dus niet 1 mail naar iedereen, maar liever
meerdere, verschillend opgestelde mails, naar verschillende
doelgroepen.
ii. Vergeet niet in uw mail uw ontvanger een goed en gezegend 2021 te
wensen.
3) Begin februari 2021 – persoonlijke brieven
a. Er zijn altijd mensen die niet ‘direct’ reageren op mail. Het is zaak om op een
gepaste manier te reageren. Mensen die 30 januari niet hebben gereageerd
kunnen nog een keer benaderd worden, ook hier is maatwerk noodzakelijk:
i. Mocht u het idee hebben dat de ontvanger digitaal niet erg vaardig is,
dan is het wellicht goed om een fysieke brief (met hetzelfde verzoek
als eerder die maand) te sturen of langs te brengen. Wanneer het om
trouwe gevers gaat, kan het zinvol zijn om toch een bezoekje te
brengen.
ii. Is de ontvanger wel degelijk digitaal vaardig, maar heeft u nog geen
reactie ontvangen dan volstaat het om de mail nogmaals te versturen.
Met daaraan voorafgaand een of twee zinnen waarin u het belang van
de mail onderstreept.
4) Half februari 2021 – Herhaalmail
a. Half februari is het zaak om op een adequate manier de balans op te maken.
Welke donaties zijn gedaan, en welke mogelijke gevers hebben nog niet
gereageerd?
Die laatste groep ontvangt half februari een nieuwe mail van u waarin u:
i. Het belang van de Actie Kerkbalans nogmaals onderstreept
ii. Aangeeft dat u al een keer eerder contact heeft gezocht. Mocht de
donatie al gestort zijn dan verontschuldigt u zich voor deze
herhaalmail.
5) Half maart 2021 – Bedankmail

a. U stuurt een bedankmail aan iedere gever, met daarin een beschrijving van
het resultaat.
b. U stuurt ook een resultaatmail aan mensen die niet hebben gegeven –
ondanks de herinneringsmail in februari. U eindigt de mail subtiel met het
verzoek alsnog een donatie te overwegen.

