Planvorming commissie Geven – CGK Ichthus
Algemeen doel commissie
‘De inkomsten verhogen door het geven aan de kerk voor alle leden opbouwend, aantrekkelijk
en gemakkelijk te maken.’
Inkomsten verhogen
Hoeveel nu en hoeveel nodig?

Geven
Hoe geven leden nu?

(€ ……… per volgend jaar, hoe zien inkomsten groepen gevers er nu uit,
meten is weten.)

Instrumenten (VVB, bouwsteenactie, collecten, acties), zijn er ook nog
andere instrumenten mogelijk?

De kerk
Wie vraagt er?

Organisatie van het vragen en geven, communicatie intern/extern

Alle leden
Wie zijn de leden?

Kenmerken doelgroepen, geefgedrag per doelgroep

Opbouwend
Rol geloofsleven?

Relatie tot Bijbelse boodschap, vrucht van geestelijk leven. Niet focussen op
negatieve, maar op het positieve: verwachting, geloof.

Aantrekkelijk
Is het leuk/aanstekelijk?

Geven leuk maken voor iedereen, aftrek belasting

Gemakkelijk
Benadering

Zo gemakkelijk en simpel mogelijk maken voor doelgroepen om te geven.

Stappenplan VVB verhogingsactie
Bij alle stappen is het van belang om andere commissies en de leden mee te nemen in het
gehele proces zodat er draagvlak ontstaat om het plan ook echt uit te voeren. We kunnen het
niet veroorloven om op een eilandje te gaan werken.
Tussentijds geldt: test, test, test.
1. Doelstellingen in algemene zin bepalen (financieel, inhoudelijk)
2. Actuele gegevens met betrekking tot de VVB in kaart brengen (overzicht en inzicht)
3. Analyse gegevens en brainstorm over concrete ideeën om sterkten en kansen te
benutten (samen met vertegenwoordigers van alle andere commissies/diaconie
4. Doelgroep(en) kiezen (Welke groepen worden benaderd? Welke niet?)
5. Benaderingsconcept kiezen (welk concept(en) gekozen en waarom?)
6. Communicatiemiddelen bepalen (boodschap en media richting doelgroep? Geefvraag)
7. Organisatie opzetten/instrueren (wie gaat wat doen?)
8. Tijdsplan (wanneer gaan we wat doen?)

9. Uitvoering doelstellingen en plan
10. Evaluatie actie
Als het plan voldoende duidelijk is zullen we dit ter goedkeuring voorleggen aan de
kerkenraad. Tussentijds blijft er contact over en weer.

