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2Select Fondsenwerving
Kerken werven nog te weinig geld bij vermogensfondsen
Tekst & Beeld 2Select
Gemeenten vragen steeds vaker geld aan bij kerkelijke vermogensfondsen wanneer ze zelf het geld niet hebben. En die fondsen zijn er blij mee: goede plannen financieel steunen is precies waarvoor ze zijn opgericht.
Maar tot voor kort was ‘je hand ophouden’ voor kerkrentmeesters een vies woord. Kerkbeheer zocht Nelleke
Slaats en Peter Goudkamp van 2Select Fondsenwerving op. Zij leggen uit wat er veranderd is.

Eerst even in het kort, wie zijn jullie eigenlijk?
“Wij zijn 2Select Fondsenwerving, we zijn gestart in 2016,
met sinds kort Bertram Westera erbij. Nelleke en ik hebben
jarenlang op het dienstencentrum van de Protestantse kerk
gewerkt. Samen met onze kerkelijke achtergrond (en die van
Bertram), met vele jaren als diaken, ouderling, en synodelid,
gaf ons dat de gedachte om te doen wat we leuk vinden: kerken helpen, en diaconale stichtingen, met fondsenwerving.”

Dan het volgende: wat voor bezwaren
hebben kerken tegen fondsenwerving?
“Vaak is het een rechtvaardigheidsgevoel. Kerkrentmeesters zien op de bankrekening een reserve van enkele
tonnen staan en denken dan: ‘Wij komen niks tekort, geef
het maar aan iemand die het harder nodig heeft.’”

Nelleke Slaats: “Fondsen zitten
soms echt met jeukende handen.”
Dat is toch een gezonde houding?
“Natuurlijk, maar de rekensom klopt niet altijd. Een ouderling riep ooit: ‘Zolang ik in de kerkenraad zit, gaan wij niemand om geld vragen!’ Toen lieten wij zien wat er op zijn
kerk zou afkomen: onderhoud, minder leden – dus minder
kerkelijke bijdrage – een verbouwing; allemaal aanslagen
op die reserves. Toen gaf hij toe dat het toch wel zou schelen als fondsen die verbouwing gedeeltelijk zouden betalen. Een jaar later zaten we samen in de grotendeels door
externe financiering gerenoveerde kerk. Met de reserves
nog goeddeels intact. Hij was er achteraf ook dolblij mee.”

Maar als we in de kerk steeds bij fondsen
aankloppen, zeggen we dan niet tegen
onze leden: “Jullie hoeven niets bij te
dragen, de fondsen betalen alles?”
“Nee, want fondsen betalen echt niet alles. Juist van lopende zaken zeggen ze vaak: regel het maar zelf. Daar zijn
vanouds Kerkbalans en collectes voor. Maar als je daarmee
al krap zit, dan kom je aan vernieuwing niet meer toe. Een
originele vorm voor jeugdwerk of missionaire aanwezigheid, of de noodzakelijke restauratie van een monumentaal orgel. Welke kansen er gemist worden als je het geld
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niet hebt, daar kun je alleen maar naar gissen. Achteraf,
als de gemeente formeel wordt opgeheven.”

Is dat niet een beetje doemdenken?
“Nee echt: fondsen zitten soms met jeukende handen,
terwijl er veel geld beschikbaar is. Maar ze kunnen niet
ruiken dat je een plan hebt. Je moet op hen af stappen en
zeggen: kijk, we zitten klem, maar we zijn dit van plan.
Dan kijkt zo’n fondsbestuur hoe je het aan gaat pakken.
Ze weten dat het kan slagen, maar ook mislukken. En als
zij het zien zitten, gaan ze proberen je te helpen. Geen
enkel fonds steunt alles, maar bijna overal zijn fondsen
voor. Voor restauraties van bijzondere kerkgebouwen,
voor verduurzaming in het kader van ‘Groene kerken’,
voor pastoraat of missionair werk, het jeugdwerk of hulp
aan daklozen, voor projecten in Afrika... Als het maar iets
toevoegt aan de maatschappij en aan het ‘kerk-zijn’.”

En wat is jullie rol als 2Select?
“We luisteren goed wat een gemeente wil. Wat is er bijzonder aan het project? Wat is er nodig, hoe maken we
de kosten inzichtelijk? Wat kan de gemeente zelf betalen,
waar is externe financiering vereist? En als dat allemaal
in een goede projectbeschrijving is gegoten, die wij in samenspraak met een aantal fondsen hebben opgezet, gaan
we kijken welke fondsen passen. Maar pas op: de doorlooptijd is minimaal zes maanden, tot soms wel een jaar!
Begin op tijd, en schakel ons niet pas in als het project al in
de startblokken staat, of zelfs al is begonnen!”
Peter in gesprek met een gemeente
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Waar komt al dat fondsengeld vandaan?
“Fondsen bestaan vaak al heel lang, met hele diverse ontstaansgeschiedenissen. Sommige zijn opgericht vanuit een
erflating of met geld dat er overbleef na het stoppen van
een weeshuis of armenhuis. Sommige betalen alléén voor
een theologiestudie. Anderen alleen voor renovatie van
kerkelijke monumenten. Je aanvraag móet dus echt passen
bij de doelstelling van zo’n fonds. Sommige denken ook
graag mee, het is een kwestie van samenwerken, contact,
goed luisteren naar elkaar. Zodat jij en de fondsen het uiteindelijk eens zijn: dit vinden wij zinvol én kansrijk!”

begroting voor diaconaal centrum Stap Verder en zonnepanelen voor klooster Nieuw Sion. En hulp bij de privacywet (AVG), in onder andere Emmen en Naarden.”

En allemaal even succesvol?
“Nee, dat is een utopie en van teveel factoren afhankelijk,
maar we nemen geen klussen aan waar we zelf niet in
geloven. Wij weten hoe fondsen kijken, dus wij kijken zelf
ook kritisch. Daarom boeken we telkens resultaat.”
Nelleke bezoekt een kerk

Halen jullie dan alleen geld bij fondsen op?
“Nee joh, natuurlijk niet. We betrekken waar mogelijk
ook de gemeenteleden erbij. Bijvoorbeeld door de introductie van periodiek schenken. Ook hebben we al enkele
keren een prachtige krant gemaakt, om gemeenteleden en
dorpsgenoten te informeren en om steun te vragen. Want
ook hierbij gaat het om samenwerken, om betrokkenheid.”

Wat zijn de grootste successen
van 2Select tot nu toe?
“Ach, dat zijn er veel. We hielpen al veel kerken, maar ook
diaconale stichtingen. De volledige renovatie en herinrichting van de Hervormde Kerk in Zegveld, de aanbouw bij
de Oudshoornse Kerk in Alphen aan de Rijn. Maar ook de
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Givt
Altijd en overal kunnen geven, ook vanuit huis en in de
‘anderhalve meter dienst’.
Givt is dé oplossing voor alle geeftsituaties
Tekst & Beeld Givt
Geven is een gebaar; geven is onderdeel van de liturgie. In tijden van diensten op afstand is geven een van de
weinige onderdelen waaraan een gemeentelid nog actief kan meedoen tijdens de online dienst. Sinds de corona
maatregelen zijn ingevoerd zien we dat het aantal gevers bij Givt fors is toegenomen. Ook het gemiddelde bedrag per gift is significant gestegen. Wij vinden het mooi om te zien dat mensen in tijden van crisis geef bereid
zijn en naar elkaar omzien. We bereiden ons voor op de collecte tijdens de ‘anderhalve meter diensten’. Hoe kan
er gegeven worden aan de collecte, als er geen collectezak door de rij gaat? Wij geloven in een oplossing voor
geven op afstand die meer is dan een financiële transactie en recht doet aan het gebaar van geven.

Kerkzijnopafstand.nl
Vrijwel alle kerkdiensten en samenkomsten kunnen vanwege de corona maatregelen helaas niet doorgaan in de
vorm die we gewend zijn. Dit zorgt er voor dat iedere kerk
zijn eigen oplossing moet vinden. Op onze pagina kerkzijnopafstand.nl leggen we uit hoe we dat doen en hou-

den we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
Houd deze pagina dus goed in de gaten! Wij doen er alles
aan om kerken zo goed mogelijk te ondersteunen in deze
tijd van corona maatregelen. Zodat we samen gewoon
kunnen blijven geven, gewoon kunnen blijven deelnemen
aan de diensten, gewoon kunnen blijven samen zijn.
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