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Online vragenlijst 

1. Wat is van toepassing op uw toezegging voor Actie Kerkbalans 2021?  

O   Ik heb een hoger bedrag toegezegd dan in 2020. 

O   Ik heb een lager bedrag toegezegd dan in 2020. 

O   Ik heb mijn toezegging gelijk gehouden aan het bedrag in 2020. 

O   Ik heb geen toezegging gedaan bij Actie Kerkbalans 2021. 

O   Ik doe nooit mee aan de Actie Kerkbalans. 

O   Anders: _______________________________________________________________________ 

 

2. Als u uw toezegging voor Actie Kerkbalans in 2021 (of al eerder) heeft verlaagd, zou u dan de 

reden hiervoor willen aangeven? Met uw antwoord kunt u ons meer inzicht geven.  

O   Ik heb mijn toezegging niet verlaagd. 

O   Ik wil de reden hiervoor alleen via een persoonlijk gesprek toelichten. 

O   Ik wil de reden hiervoor niet delen. 

O   Ik heb mijn toezegging verlaagd om financiële redenen. 

O   Ik heb mijn toezegging verlaagd omdat ik mij minder betrokken voel bij de gemeente. 

O   Anders: _______________________________________________________________________ 

 

3. Bent u bereid om een overeenkomst periodieke gift met de kerk af te sluiten? (in mei/juni 2021; 

i.v.m. aanvragen solvabiliteitsverklaring)   

Bij een periodieke gift heeft u hoogstwaarschijnlijk een fiscaal voordeel en u kunt ervoor kiezen om dit 

fiscale voordeel gedeeltelijk of geheel ten goede te laten komen van onze gemeente (zie ook 

www.pkn.nl/schenkcalculator). 

O   Ja, ik ben bereid om de betreffende overeenkomst voor een periode van (minimaal) 5 jaar af te 

sluiten. 

O   Nee, ik wil mij niet (via een overeenkomst periodieke gift) vastleggen voor een periode van 5 jaar. 

O   Anders: _______________________________________________________________________ 

 

4. Bent u bereid om (al dan niet via een overeenkomst periodieke gift) uw vrijwillige bijdrage vanaf 

2022 te verhogen?   

O   Nee, ik wil mijn bijdrage vanaf 2022 gelijk houden aan die van 2021. 

O   Ja, ik wil mijn bijdrage vanaf 2022 verhogen met een percentage tot 5% 

O   Ja, ik wil mijn bijdrage vanaf 2022 verhogen met een percentage van 5 tot 15% 

O   Ja, ik wil mijn bijdrage vanaf 2022 verhogen met een percentage van 15 tot 25% 

O   Ja, ik wil mijn bijdrage vanaf 2022 verhogen met een percentage hoger dan 25% 

O   Anders: _______________________________________________________________________ 
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5. Wat is uw mening voor wat betreft het beroepen van een dominee en het bijbehorende aantal 

werkuren?  

O   Mede gezien de gepresenteerde meerjarenramingen zou ik kiezen voor het beroepen van een 

dominee in deeltijd voor 80%. 

O   Mede gezien de gepresenteerde meerjarenramingen zou ik kiezen voor het beroepen van een 

dominee in deeltijd voor 90% 

O   Ik ben bereid om meer te geven in de hoop dat we hierdoor een fulltime dominee kunnen 

beroepen. 

O   Anders: _______________________________________________________________________ 

 

6. Wilt u s.v.p. uw mailadres voor ons invullen? Wij willen uw mailadres eventueel gebruiken voor het 

opsturen van informatie over de overeenkomst periodieke gift. Daarna zouden we eventueel ook 

vragen daarover van uw kant kunnen beantwoorden d.m.v. correspondentie via de mail. 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Wilt u ter controle en ter voorkoming van typefouten nog een keer uw mailadres invullen? 

_________________________________________________________________________________ 

 

8. Welk cijfer (1=zeer slecht en 10=heel erg goed) geeft u voor uw algehele oordeel over de online 

gemeente-avond van 22 april jl.? (denk aan de vorm en de inhoud) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O O O O O O O O O O 

 

9. Wilt u tenslotte nog iets aan ons kwijt m.b.t. het onderwerp "financiën en beroepingswerk"? Denk 

aan tips, suggesties, opmerkingen of vragen. 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Einde online vragenlijst 

Wij verzoeken u vriendelijk om de vragenlijst echt zoveel mogelijk online in te vullen. Dat maakt de 

verwerking van de gegeven antwoorden voor ons vele malen makkelijker en sneller. Wilt u de 

vragenlijst alstublieft zo spoedig mogelijk (het liefst voor maandag 26 april) invullen? 

U kunt de online vragenlijst als volgt bereiken: 

- Via de link (of QR code) op onze website www.hervormdegemeentevalkenburg.nl  

- Via de QR code op deze pagina. U kunt de QR code scannen via de camera app op uw 

mobiele telefoon (waarmee u normaal gesproken foto’s maakt) 

Mocht het u niet lukken om de vragenlijst online in te vullen, wilt u dan s.v.p. eerst hulp vragen aan 

familie of een andere bekende (denk bijvoorbeeld aan de buurman of buurvrouw). Zij kunnen u 

wellicht helpen om samen met u alsnog de vragenlijst online (via een mobiele telefoon of tablet) in te 

vullen. 

Mocht het u ook dan echt nog niet lukken, dan kunt u de vragenlijst eventueel ook nog met pen op 

papier invullen. Wilt u dat in dat geval dan ook zo spoedig mogelijk doen en de handmatig ingevulde 

vragenlijst in de brievenbus doen van de zij-ingang van de kerk (Castellumplein 1, Valkenburg Z-H)? 

De vragenlijst kunt u via onze website printen. Mocht dat niet mogelijk zijn en u kunt geen beroep 

doen op een ander om u daarbij te helpen, dan kunt u hiervoor Marijke Bor bellen. Zij brengt dan een 

papieren versie van de vragenlijst bij u langs. Het telefoonnummer van Marijke Bor is 06 – 270 40 

841. 

Als u fysiek niet in staat bent om de handmatig ingevulde vragenlijst zelf in de brievenbus van de kerk 

te bezorgen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Marijke Bor. Zij zal de vragenlijst in dat 

geval in overleg met u bij u komen ophalen.  

Wij willen u bij deze hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst. Uw antwoorden zullen wij 

met grote zorgvuldigheid bekijken en verwerken. 

Met hartelijke groet, 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Valkenburg a/d Rijn 

 

http://www.hervormdegemeentevalkenburg.nl/

