Utrecht, februari 2022
Geachte heer, mevrouw,
Fijn dat uw gemeente een concert wil organiseren en dat u zich inzet om dit concert tot een succes te
maken. In deze brief leest u alles over de gang van zaken bij een concert en wat u moet regelen.
De artiesten nemen rechtstreeks contact met u op over de uitvoering van het concert en stemmen
dan ook de technische aspecten met u af. Zingen in de kerk spreekt met de artiest af of hij/zij het
wervende praatje voor Kerk in Actie houdt.
Wilt u meer informatie over het project ‘Alles komt goed?!’ kijk dan op
kerkinactie.nl/40dagentijd/
Wat wordt van u verwacht als u een Zingenindekerk-concert organiseert?
De kerk regelt de vrijwilligers voor de diverse taken tijdens het concert, zoals ticketcontrole, collecte
en bemensen stand voor werven donateurs.
Voorafgaand aan het concert
● Voorafgaand aan het concert zal de artiest contact hebben met de contactpersoon om samen
te bepalen hoe laat de opbouw van het concert gaat plaatsvinden. Graag vragen wij van jullie
om een paar mensen beschikbaar te hebben die kunnen ondersteunen bij de opbouw.
● Zoals afgesproken verzorgt u, rond 17.00 uur, een maaltijd voor de artiesten. U moet dit
afstemmen met de artiest(en). Omdat de artiest in deze weken veel op pad is en telkens
buiten de deur eet, gaat het om een volledige maaltijd en niet alleen om soep met een
broodje. Ook is het handig om te informeren of er (vegetarische) dieetwensen zijn.De
materialen voor het concert krijgt uw contactpersoon van te voren toegestuurd. Denk hierbij
aan pennen, machtigingskaarten enz. Mocht je dit nog niet ontvangen hebben, neem dan een
paar dagen van te voren contact met ons op. Er zijn ook artiesten die zelf de
machtigingskaarten en pennen meenemen.
● Vrijwilligers van de ticketcontrole voorzien van machtigingskaarten en Kerk in Actie-pennen
om uit te delen aan de bezoekers. Iedere volwassene ontvangt een pen en een
machtigingskaart.
● Vanwege de coronamaatregelen moeten bezoekers gecontroleerd worden met de
CoronaCheckApp (tenzij de maatregelen zijn aangepast). Let op dat u deze download! De
kerk is verantwoordelijk voor deze controle. Op kerkelijke dagen is dit niet verplicht.
● Collectanten informeren op welk moment er gecollecteerd wordt. Het makkelijkste is om bij
de uitgang te collecteren in het kader van de coronaregels. Het liefst hebben wij dat de
bezoekers digitaal doneren. Op de machtigingskaarten staat een QR code voor degene die
rechtstreeks digitaal willen doneren.
● Een stand of tafel inrichten met Kerk in Actie materialen, zoals flyers, cd’s van de artiest(en),
machtigingskaarten, Kerk in Actie-pennen. Tevens ontvangt u flyers om mensen op de
mogelijkheid te wijzen om een gratis Daarom CD te bestellen. Deze flyers kunnen bij bij de
uitgang uitgedeeld worden.
● Afstemmen wie de opening verzorgt en de mensen welkom heet (artiest of kerk/school)
● De artiest heeft van te voren van Kerk in Actie informatie ontvangen over het project waarvoor
het concert en collecte gehouden wordt.

●
●

De artiest zal in de meeste gevallen het praatje houden en de collecte en donateursactie zelf
aankondigen.
Als er een pauze is tijdens het concert, dan kan het informatieve praatje over het Kerk in
Actie-project en de oproep om donateur van Kerk in Actie te worden, voor de pauze worden
gehouden. De bezoekers kunnen dan tijdens de pauze bij de Kerk in Actie-stand hun
donateurskaart inleveren en een cd als cadeau ontvangen. Echter in deze coronatijd vinden
wij het niet verstandig om een pauze te houden.

Na afloop van de voorstelling
● Vrijwilligers bemensen de Kerk in Actie stand om nieuwe donateurs te verwelkomen en hen
twee cd’s van de artiest te overhandigen. Bij kinderconcerten (theater De Regenboog, Kids
Crew, Amazing Kids, Elmar, Talitha en Marcel en Lydia Zimmer zullen de donateurs 1 CD
van de artiest ontvangen en Rainbow de duif. Deze zullen wij naar u opsturen.
● De collecteopbrengst tellen en het kasformulier invullen.
● De kerk draagt er zorg voor de de collecte wordt overgemaakt op het rekeningnummer van
Kerk in Actie: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte, plaats concert,
datum en naam artiest.
● Het ingevulde kasformulier en de ingevulde donateurskaarten kunt u in een envelop sturen
naar:
Kerk in Actie
t.a.v. de Donateursadministratie
Antwoordnummer 4056
3500 VB Utrecht
NB Dringend verzoek om de donateurskaarten en het kasformulier te scannen en deze te
mailen naar w.korts@protestantsekerk.nl. We vragen dit omdat er in de post nog wel eens
wat kwijtraken wil
Heeft u vragen over n.a.v. deze brief, neem dan contact op met
Wilco Korts, Senior Medewerker Events - Fondsenwerving
w.korts@protestantsekerk.nl
T: 030- 880 1510 of 06 43 31 42 74
We wensen u veel plezier en succes bij het concert.

