
CRITERIA KEUZE PROJECT 
 
Om handen en voeten te geven aan onze roeping om diaconaal actief te zijn zowel dichtbij 
als ook veraf willen wij naast onze plaatselijke activiteiten betrokken zijn bij een project in 
een omgeving waar de levenstandaard van mensen laag is. 
 
Omdat een dergelijk project per definitie ver weg is en wij niet de profesionaliteit en mens-
kracht hebben om zelf onderzoek te doen naar effectiviteit maken wij gebruik van de exper-
tise van Kerk in Actie1. 
 
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft het CBF-keurmerk toegekend aan de 
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland ten behoeve van Kerk in Actie. 
Het CBF houdt toezicht op geldwervende instellingen. Het keurmerk van het CBF wordt ver-
leend aan instellingen die hebben aangetoond op verantwoorde manier om te gaan met 
giften. Het CBF stelt eisen aan de beleidsplanning en de financiële verslaglegging. Een organ-
isatie mag bijvoorbeeld niet meer dan 25 procent van de baten uit eigen fondsenwerving 
(gemiddeld over 3 jaar) besteden aan fondsenwerving. Overigens besteedt Kerk in Actie 
maar 11 procent aan kosten. 
 
Kerk in Actie kijkt niet alleen naar effectiviteit maar heeft ook een monitorende en con-
trolerende functie.  
 
Verzoeken tot ondersteuning van particuliere projecten honoreren wij niet. WIj wijzen even-
tuele indieners van zo’n verzoek  op de mogelijkheid hun project onder te brengen bij Kerk 
in Actie. 
 
Wij zoeken naar een project dat gedragen wordt door de hele gemeente 
Het is daarom nodig dat het project: 
a. aansluit bij de belangstelling van gemeenteleden.  
b. toegankelijk is zodat mensen een bezoek kunnen brengen 
 
Door  cumminicatie met de gemeente proberen wij in kaart te brengen wat  breed gedragen 
wordt. 
Via contact met Kerk in Actie proberen wij de toegankelijkheid van het project helder te 
krijgen. 
 
In de kerngroep wordt na gedegen vooronderzoek een keuze gemaakt. Derze keuze wordt 
voorgesteld aan de kerkenraad en via gemeenteberaad aan de gemeente.  
Daarna wordt definitief besloten. 
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1 Waar kerk in Actie staat, moet gelezen worden “Kerk in Actie of vergelijkbare organisaties” 

http://www.cbf.nl/

