Beschrijving verhogingsactie VVB – CGK Ichthus Urk
Voorgeschiedenis
Op woensdag 5 april werd de Commissie Geven ingesteld met als opdracht zich bezig te
houden met geven aan de kerk omdat er structureel extra middelen nodig zijn. Als commissie
hebben we als hoofddoelstelling geformuleerd om het geven aan de kerk voor alle leden a.)
opbouwend, b.) gemakkelijk en c.) plezierig te maken. De focus ligt nu eerst op de Vaste
Vrijwillige Bijdrage (VVB), de giften die maandelijks door de kerk worden geïnd.
Inleiding
We hebben eerst de gegevens geanalyseerd en goed gekeken naar de wijze waarop leden (bij
voorkeur) geven. Na verschillende brainstormsessies met alle betrokken commissies en de
diaconie kwam naar voren dat een eenmalige verhogingsactie van de maandelijkse VVB het
beste middel is. Het was wel noodzakelijk en urgent om in het najaar van 2017 actie te
ondernemen zodat in het boekjaar 2018 D.V. ruimte zou worden gecreëerd.
Doelstellingen
 Gebruiksvriendelijke, plezierige oplossing voor financieel gezonde en groeiende kerk.
 Bestaande bankgiften (VVB) gaan met minimaal …. euro omhoog via maandelijkse
machtigingen (VVB).
 Zoveel mogelijk bankgiften over laten gaan in maandelijkse machtigingen.
 Leden naar draagkracht laten bijdragen door de VVB-tabel te introduceren in de
gemeente en gebruik hiervan evalueren.
VVB-richtlijn
Als commissie hebben we de afgelopen periode onderzoek gedaan naar het hanteren van een
VVB-richtlijn adviestabel voor gemeenteleden. De resultaten hiervan in andere CGKgemeenten zijn zeer positief. Deze richtlijn houdt rekening met het inkomen en de
gezinssituatie van alle leden waardoor een voor iedereen opbouwend, plezierig en eenvoudig
beroep kan worden gedaan op het geven aan de kerk. Het is de moeite waard om deze VVBrichtlijn in de gemeente te introduceren door middel van een speciale ophogingsactie in
oktober 2017 die uitgaat van een gemiddelde VVB-richtlijn die wij na zorgvuldig vergelijk en
berekeningen hebben samengesteld. Daarbij is ook rekening gehouden met het aantal
collecten in onze erediensten, waardoor onze VVB-tabel lager is dan die van andere
gemeenten.
Doelgroep actie
Het is nuttig om alle leden van 18 jaar en ouder met een inkomen te vragen om hun
maandelijkse VVB-bijdrage te baseren op de VVB-richtlijntabel, maar dit niet verplicht te
stellen, rekening houdend met leden die niet meer kunnen geven. Dit zal uiteraard zorgvuldig
worden gecommuniceerd.
Opzet actie
De commissie is voornemens om als kerk samen op D.V. zondag 8 oktober de
verhogingsactie te organiseren, waarbij alle leden een persoonlijke envelop bij de diaconie in
de hal dienen op te halen (verkiezingssysteem) met daarin een begeleidende brief, de VVBtabel en een machtigingskaart voor het te verhogen bedrag. Alle leden van 18 jaar en ouder
worden geacht de envelop uiterlijk zondagmiddag 15 oktober weer in te leveren. De
commissie zal ervoor zorgen dat de niet opgehaalde enveloppen later alsnog rondgebracht
worden en opgehaald worden via een ophaalverzoek per telefoon. Zij die niet (meer) kunnen

geven, vragen we toch de machtiging blanco in te vullen, zodat we hen niet onnodig
benaderen met een inleververzoek. De uitslag van de actie zal worden bekend gemaakt op de
gemeentevergadering in november zodat alle leden weten of de begroting voor 2018 rond is.
De extra maandelijkse VVB-bedragen zullen pas vanaf 1 januari 2018 geïnd worden, zodat
leden hiermee rekening kunnen houden bij het plannen van de uitgaven voor het volgende
jaar.
Mediakanalen
Vanwege de uiterste noodzaak van deze actie voor onze kerk, vragen we u toestemming en
medewerking om deze op verschillende manieren te communiceren. Dat is zeer belangrijk
voor het slagen van de actie. Daarbij gaat het om opname in de voor te lezen mededelingen
van de kerkenraad voorafgaand aan de eredienst (in de twee weken voor en tijdens de
actiezondagen), een aankondiging en korte uitleg op de beamer in de maand september en
oktober, en een korte uitleg na de ochtenddienst door een commissielid op zondag 7 oktober
D.V. Verder maken wij gebruik van het kerkblad en de actiematerialen zelf.
Organisatie actie
Deze actie kan alleen slagen als deze door de gehele gemeente gedragen wordt in gebed en
deelname.

