
Financiële hulpaanvragen, 
hoe gaat u er mee om? 

Keuzewaaier: Handleiding voor de diaconie, ZWO- of zendingscommissie



Ieder jaar wordt in uw gemeente 
een collecterooster vastgesteld. 

Daarin is plaats voor projecten van de 
Protestantse Kerk, Kerk in Actie en 

eigen diaconale- of zendingsactiviteiten. 
Ook	krij	gt	u	tientallen	verzoeken	om	
(fi	nanciële)	steun.	Deze	komen	van	
grote	landelij	ke	organisaties	en	van	

kleinschalige particuliere initiatieven. 
Soms	zij	n	uw	eigen	gemeenteleden	
betrokken	bij		deze	initiatieven.	U	wilt	

iedere aanvraag met zorg en aandacht 
behandelen. Maar hoe maakt u een 

goede beslissing welk project voor uw 
steun in aanmerking komt? 

Deze Keuzewaaier helpt u om in een 
paar stappen tot een goede afweging te 

komen.
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De Keuzewaaier

Met	deze	Keuzewaaier	kunt	u	in	vij	f	
stappen vaststellen met welke projecten 
of	organisaties	u	zich	wilt	verbinden.	U	
kunt de onderdelen per stap behandelen 
in een vergadering of werkgroep. Het idee 
is eenvoudig: als u de vragen beantwoordt 
vallen er steeds meer aanvragen af die 
niet	bij		u	passen.	Uiteindelij	k	houdt	u	een	
goede selectie over.

De Keuzewaaier

Met	deze	Keuzewaaier	kunt	u	in	vij	f	
stappen vaststellen met welke projecten 
of	organisaties	u	zich	wilt	verbinden.	U	
kunt de onderdelen per stap behandelen 



Lees alles over stap 1. op de volgende kaartt

Stap
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Zijn de projecten dichtbij of ver weg? 

En waar gaan ze over? Welk type 

project past het best bij uw gemeente. 

Daar kijken we naar in deze stap.

A.  Hoeveel procent wilt u lokaal, landelijk 
of wereldwijd besteden? 

Het kan helpen om daar een verdeelsleutel voor 
vast te stellen. Verdeel de aanvragen in:
•  Lokaal
•	 	Landelijk
•	 	Wereldwijd

B. Bepaal de thema’s die bij u passen
Welke	thema’s	spreken	u	in	het	bijzonder	aan?	
Denk	daarbij	aan	onderwerpen	als	ouderenzorg,	
onderwijs,	vluchtelingenzorg,	duurzaamheid,	
gezondheidszorg, steun aan andere kerken, etc. 
•	 	Sluiten	deze	thema’s	aan	bij	wat	uw	

gemeenteleden	belangrijk	vinden?
•  Spelen er in uw kerk bepaalde onderwerpen 

waarbij	aangehaakt	kan	worden?	
•	 	Selecteer	de	projecten	die	goed	bij	uw	

gemeente passen. 

Vervolg stap 1 op de volgende kaartt
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C.  Kies voor organisaties die passen bij uw 
gemeente

Sluit	de	betreffende	organisatie	goed	aan	bij		
de	identiteit	van	uw	gemeente?	Denk	bij		het	
beantwoorden van dit onderwerp aan vragen als:
•	 	Is	het	voor	u	belangrij	k	dat	het	een	christelij	ke	

of	kerkelij	ke	organisatie	is?
•  Heeft de organisatie een breed draagvlak in 

de	samenleving	en	wilt	u	daarbij		aansluiten?	
Of	wilt	u	juist	als	kerk	behulpzaam	zij	n	waar	
niemand anders dat doet?

  Selecteer de projectaanvragen die daarbij 

passen. De Keuzewaaier helpt u bij het maken 

van keuzes in de aanvragen van organisaties 

en projecten uit binnen- en buitenland. 

Aanvragen voor diaconale steun aan 

individuen worden hier buiten beschouwing 

gelaten, deze situaties kunnen het beste door 

u zelf beoordeeld worden.
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Lees alles over stap 2. op de volgende kaartt
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Na stap 1 weet u welke doelen en 

thema’s bij uw gemeente passen. 

Het is nu tijd om tot actie over te gaan.

Wanneer u een aanvraag ontvangt, 

is het goed om enkele belangrijke 

vragen te stellen over de aanvrager:

•  Is de aanvrager een rechtspersoon of gaat 
het om individuen? Een rechtspersoon 
(bij	voorbeeld	een	stichting)	is	per	defi	nitie	
verplicht	inhoudelij	k	en	fi	nancieel	
verantwoording af te leggen.

•  Wat weet u over de transparantie van 
de	aanvrager?	Zij	n	er	jaarverslagen,	
jaarrekeningen en begrotingen bekend? 
Zij	n	de	organisatiestructuur	en	de	
verantwoordelij	kheden	duidelij	k?	

  Let op of een organisatie de ANBI-status 

heeft. Organisaties met ANBI-status zijn 

wettelijk verplicht inzicht te geven in 

organisatiestructuur en fi nanciën.

Lees verder op de volgende kaart van de waaiert

goede tip
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Is de aanvrager een particulier initiatief 

en heeft u vragen? Kerk in Actie heeft 

ruime ervaring met de ondersteuning 

van stichtingen, scholen en kerkelijke 

gemeenten met een eigen project en helpt u 

graag. Bijvoorbeeld met advies, training, het 

openstellen van ons netwerk. Soms kan Kerk 

in Actie ook financieel bijdragen. 

Kijk voor meer informatie op 

www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief 

•  Hoeveel ervaring heeft de aanvrager in het 
werk waarvoor men de aanvraag doet?

•  Welk percentage van de inkomsten 
wordt besteed aan organisatie- en 
fondsenwervingskosten? 

  Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 

hanteert als norm dat maximaal 25% van de 

inkomsten aan fondsenwerving mag worden 

besteed. Organisaties als Kerk in Actie houden 

een norm aan van rond de 11,5%. De kosten 

van een organisatie mogen niet te hoog zijn. 

Tegelijkertijd is het niet reëel te denken dat 

een organisatie helemaal geen kosten maakt 

voor organisatie en fondsenwerving.
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Lees alles over stap 3. op de volgende kaartt
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Het beoordelen van een project dat 

wordt uitgevoerd in het buitenland 

– met vaak een andere culturele 

context – is niet makkelijk. Vaak kent u 

de situatie ter plekke niet. U moet het 

doen met de informatie die u wordt 

aangereikt. De vragen helpen u een 

goede inschatting te maken.

•   Is de aanvraag helder geformuleerd; is het 
u	duidelijk	waarvoor	uw	bijdrage	wordt	
gevraagd?

•	 	Wordt	uit	de	aanvraag	duidelijk	waarom	het	
project relevant is in de omgeving waarin het 
wordt uitgevoerd?

•	 	Zijn	de	doelen	die	gesteld	worden	realistisch	
en haalbaar?

•	 	Blijkt	uit	de	aanvraag	dat	er	deskundigheid	
beschikbaar is op het werkgebied?

Lees verder op de volgende kaart van de waaiert
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•  Wordt het project uitgevoerd door een lokale 
organisatie? Heeft de doelgroep (de mensen 
de	profij	t	hebben	van	het	project)	invloed	op	
de uitvoering?

•  Wordt er samengewerkt met andere lokale 
organisaties en/of de lokale overheid? Dat is 
belangrij	k	om	erachter	te	komen	in	hoeverre	
een project draagvlak heeft in de samenleving. 
Wordt het project geïsoleerd uitgevoerd door 
een organisatie, of kan het rekenen op steun 
van anderen? Werkt de overheid mee met het 
project, of is de overheid juist een risicofactor 
voor het slagen?

Lees verder op de volgende kaart van de waaiert
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•  Wordt er gewerkt aan de zelfredzaamheid van 
mensen? Het is van belang om te weten of 
mensen niet aan een ‘infuus van hulp’ komen 
te liggen. Vaak wordt gezegd: geef liever een 
hengel dan een vis. Het is goed als mensen 
na een periode van hulp zelfstandig hun leven 
weer op kunnen pakken.

•  Is de aanvraag gericht op materialen, 
gebouwen,	etc?	Het	bouwen	van	bij	voorbeeld	
klaslokalen kan een zinvolle en concrete vorm 
van	hulp	zij	n.	Voorwaarde	is	echter	wel	dat	
het is ingebed in een breder programma. 
Het bouwen van een school heeft alleen zin 
als er ook leraren worden opgeleid die goed 
onderwij	s	kunnen	geven.

•  Als u de aanvraag steunt, bent u dan de enige 
sponsor of kan het project rekenen op bredere 
steun? Het is beter om te voorkomen dat u 
de	enige	bent	die	fi	nancieel	bij	draagt.	Het	
project	is	dan	te	veel	van	u	afhankelij	k.	Mocht	
u	zelf	in	(fi	nanciële)	
problemen komen, 
dan staat ook de 
toekomst van het 
project ter discussie. 
Dat kan niet de 
bedoeling	zij	n.
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Lees alles over stap 4. op de volgende kaartt

Stap
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Betrokkenheid aangaan is belangrijk; 

een gemeente betrokken houden 

is misschien nog wel belangrijker. 

Hier volgen enkele vragen over het 

project om na te gaan of er voldoende 

mogelijkheden zijn om op langere 

termijn enthousiast te blijven over het 

project.

•  Welke informatie kan de aanvrager leveren 
om	uw	gemeente	bij		het	project	te	betrekken?	
Geeft	deze	informatie	een	eerlij	k	beeld	van	de	
situatie? Komen de mensen die geholpen wor-
den zelf aan het woord, in hun eigen kracht?

•	 	Zij	n	de	informatiematerialen	divers?	Denk	
daarbij		onder	meer	aan:	jaarverslagen,	
persoonlij	ke	verhalen,	goede	foto’s	en	
promotiematerialen.

•  Is de informatie geschikt om te gebruiken voor 
verschillende groepen in uw gemeente, zoals 
ouderen, jongeren, etc. 

Lees verder op de volgende kaart van de waaiert
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•  Is de informatie te verspreiden via 
verschillende kanalen, zoals drukwerk, 
website, social media, etc.?

•  Wat kunnen gemeenteleden zelf doen om 
hun	betrokkenheid	bij		het	project	vorm	te	
geven,	naast	fi	nanciële	steun?	Denk	aan:	
vrij	willigerswerk,	schrij	facties	en	reizen.

  De handreiking ‘Fondsenwerving, zo leuk 

kan het zijn!’ biedt u praktische handvatten 

om met uw gemeenteleden samen in actie 

te komen voor het project, het doel. Laat u 

inspireren! Bestel de handreiking gratis in de 

webwinkel van Kerk in Actie via:

 www.kerkinactie.nl/webwinkel.

 Wilt u meer weten 

over leuke acties 

voor gemeenteleden 

of manieren om uw 

fondsenwerving te 

vergroten, neem dan 

contact op met team Fondsenwerving van 

Kerk in Actie via (030) 880 14 56.
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Stap

Wat kunt en wilt
 u besteden? 

Lees alles over stap 5. op de volgende kaartt
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5
Wat kunt en wilt

 u besteden? 

Aan de hand van de voorgaande 

kaarten hebt u uw afwegingen kunnen 

maken. U hebt een of meerdere 

aanvragen overgehouden die passen 

bij uw gemeente. Als u besluit een 

project te steunen rest nog de vraag: 

met hoeveel geld wilt u de aanvrager 

steunen?

•  De eerste stap is te bepalen hoeveel geld 
er	nodig	is	voor	het	project.	Houd	daarbij		
rekening	met	eventuele	bij	dragen	van	
anderen.	Kij	k	ook	of	u	om	een	eenmalige	
bij	drage	wordt	gevraagd,	of	dat	de	aanvrager	
spreekt	over	meer	bij	dragen	over	een	
bepaalde periode.

Lees verder op de volgende kaart van de waaiert



•  Daarna kunt u nagaan hoeveel geld er beschik-
baar is binnen uw begroting. Nu komt de 
verdeelsleutel	lokaal	–	landelij	k	–	wereldwij	d	
(stap	1)	u	goed	van	pas.

•  Als er ruimte is binnen uw begroting kunt 
u positief reageren op de aanvrager en het 
project ondersteunen. Als uw begroting geen 
ruimte toelaat, dan kunt u beter de aanvraag 
heroverwegen

•	 	U	kunt	ook	overwegen	alternatieve	fondsen	
aan	te	spreken.	Mogelij	k	kan	er	aanspraak	
gemaakt worden op vermogen. Met speciale 
acties kan ook extra geld ingezameld worden. 
De brochure ‘Fondsenwerving, zo leuk kan het 
zij	n!’	van	Kerk	in	Actie	kan	u	hierbij		helpen
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Wat heeft Kerk in Actie te bieden:

Gemeenteadviseurs Kerk in Actie
Een enthousiast team van medewerkers die 
u kunnen ondersteunen in het realiseren van 
uw diaconale en zendingsambities zodat we 
met	elkaar	de	kerk	in	actie	zij	n.	

Thema’s van Kerk in Actie
Wij		kunnen	u	adviseren	over	hoe	u	zich	kunt	
verbinden aan de thema’s van Kerk in Actie 
zoals: noodhulp, kinderen naar school en 
geloven tegen de verdrukking in. We bieden 
concrete handvatten om uw gemeenteleden 
daarbij		te	betrekken.

Ondersteuning 
Particuliere Initiatieven
Het dienstencentrum van Kerk in Actie biedt 
plaatselij	ke	gemeenten	met	een	eigen	project	
en particuliere initiatieven ondersteuning. Dat 
gebeurt in samenwerking met Edukans en 
ICCO Coöperatie door training, advisering en 
openstellen van netwerken. Soms kan Kerk in 
Actie	ook	fi	nancieel	bij	dragen.	

Meer weten? 
Kij	k	op	www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief	
of e-mail naar servicedesk@kerkinactie.nl

Meer Kerk in actie

vindt u op onze 
website

Kij	k	op	www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief	
of e-mail naar servicedesk@kerkinactie.nl

Meer Kerk in actie

vindt u op onze 



Wij	zijn	een	kerk	in	actie	omdat	we	ons	
geïnspireerd en geraakt weten door Jezus 
Christus	die	wat	er	was,	vijf	broden	en	
twee vissen, zegende en deelde met wie 
niets hadden. Daarom voelen we ons 
geroepen om te delen wat ons gegeven is.
Kerk	in	Actie	is	er	voor	de	plaatselijke	
kerk in actie. Daarom ondersteunt Kerk 
in	Actie	gemeenten	bij	het	uitvoeren	
van de diaconale opdracht die ons 
gegeven is. Wilt u meer weten of verder 
praten? Dat kan via uw Kerk in Actie 
gemeenteadviseur of door contact op te 
nemen  met de Servicedesk via: 
(030)	880	14	56	of	per	e-mail:	
servicedesk@kerkinactie.nl. 

Contactgegevens
Kerk in Actie
Postbus	456
3500	AL	Utrecht

Tel.	(030)	880	14	56
E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl
Website: www.kerkinactie.nl
IBAN:	NL	89	ABNA	0457	457	457

Bezoekadres
Protestants	Landelijk	Dienstencentrum
Joseph Haydnlaan 2a
3533	AE	Utrecht


