
GIFTEN VRAGEN
AAN JE EIGEN MENSEN



Workshop als vervolg op kernthema
 

Bestendigen & doorgaan

www.lerenpionieren.nl 



FONDSWERVING BIJ WIE?
Vermogensfondsen

Kerken

Grote gevers / ondernemers

Subsidies overheid

Particulieren buiten pioniersplek

Betrokkenen binnen pioniersplek (deze workshop)

andere optie: inkomsten uit bv. verhuur of sociale onderneming



Wat wil je leren?



ONTWIKKELING INKOMSTEN

Totale inkomsten

Landelijke kerk

Lokale gemeente

Fondsen

Giften betrokkenen

jaar 0 jaar 5 jaar 10

belangrijk om tijdig giften 

aan betrokkenen te vragen



Belangrijkste reden dat 

mensen niet geven?

Het wordt niet gevraagd!



DOEL WORKSHOP

bouwen aan een stabiele financiële 

basis vanuit de pioniersplek zelf

vraag mensen om vaste gift
bijvoorbeeld 5 of 25 of 100 euro per maand

kan via machtiging (vrij veel regelgeving en gedoe) of door 

mensen zelf een automatische maandelijkse gift te laten overmaken



WAAROM HET BELANGRIJK IS

1. Laat gevoeld eigenaarschap betrokkenen groeien
(geven = verantwoordelijkheid nemen)

2. Maakt voortbestaan pioniersplek zekerder
(niet meer afhankelijk van externe budgetten)

3. Geeft ruimte om zelfstandig keuzes te maken
(minder inmenging in beleid van fondsen of andere kerken)



Lastig om over geld te praten?

A Spirituality of Fundraising
  Henri Nouwen

     ook online als PDF te vinden

ook geld heeft een spirituele dimensie



1. Wat kost jouw pioniersplek in totaal?
   (Vergeet niet de personele kosten meer te rekenen!)

2. Hoeveel mensen zijn stevig betrokken?

      (Aantal mensen dat vaker dan eens per maand bij activiteit is.)

3. Wat kost jouw plek per persoon per maand?
   (Deel de totale kosten door het aantal mensen en 12.)

4. Vraag jezelf af: is dit een redelijk bedrag?
   (Zo ja: ga fondswerven! Zo nee:  verminder kosten van je plek.)

DOE HET REKENWERK



1. Actuele lijst met contactgegevens
Weet wie je gaat vragen en hoe je mensen kunt bereiken

2. Zorg voor financiële helderheid
Maak een begrijpelijke begroting om met mensen te delen

3. Maak een kernboodschap & middelen
In vijf zinnen kunnen vertellen wat er nodig is en waarom

4. Maak een planning van alle stappen
Bedenk hoe je stap voor stap mensen gaat benaderen

5. Ga communiceren en vragen
Voer het uit en stop niet te snel

STAPPENPLAN



Week 1:   kondig tijdens activiteiten aan dat er een geefvraag komt

Week 1:   daarna in Facebookgroep noemen dat geefvraag komt + 

begroting laten zien (link naar website met begroting)

Week 2:   mensen via brief geefvraag stellen (en vraag om reactie!)

Week 2:   mensen twee dagen daarna via mail geefvraag stellen

Week 5:   bellen/spreken van mensen die niet gereageerd hebben

Week 8:   laatste mail naar mensen die nog niet gereageerd hebben

VOORBEELD PLANNING

Vergeet niet om na stap 1 overal het rekeningnummer te melden!



SCHRIJF EEN 

KERNBOODSCHAP

Circa vijf zinnen met: 

Wat is je doel en meerwaarde als plek? (Concreet!)

Welk bedrag is nodig, als totaal en per persoon?

Gebruik deze kernboodschap in al je middelen



SUCCESFACTOREN
1. Begin vroeg met ontwikkeling geefcultuur*

Praktisch: laat kosten zien (ook personeel) & vraag bijdragen

Geestelijk: ben je eigenaar of rentmeester van bezit?

2. Wees helder en concreet over urgentie
Waarom is geld geven echt nodig? Wat is je doel en waarde?

Welk bedrag is nodig als totaal en per persoon?

3. Herhaal boodschap en vraag het persoonlijk
Herhaal de vraag meerdere keren via diverse kanalen

Stel de vraag zo persoonlijk mogelijk (bel/brief)

* Heb het niet alleen over geven aan de pioniersplek of geven in geld, ga ook
aan de slag met geven aan anderen en het geven van tijd en spullen



TIPS EN TOOLS
Begin eens met giften vragen voor project 

(bv. geluidsinstallatie of inrichting)

iZettle - mobiel en goedkoop pinapparaat

Pay.nl - via iDeal op jullie site geven
(vraag korting voor goede doelen)

Mollie.nl - via iDeal op jullie site geven

Givt - collectes, zie www.givtapp.net



www.lerenpionieren.nl
LEERGEMEENSCHAP PIONIEREN


