
 

Bestuurslid Fondsenwerving 
 
 
 
 
Het bestuur van de parochie Heilige Augustinus is op zoek naar een bestuurslid fondsenwerving. Het 
in stand houden van onze parochie is kostbaar. Wij ontvangen daarvoor geen gelden van het Bisdom, 
andere kerkelijke instanties, het Rijk of de gemeente. De parochianen bekostigen onze werken in en 
voor de gemeenschap gezamenlijk. Onze belangrijkste dagelijkse inkomsten bestaan uit collectes, 
tarieven voor vieringen en misintenties, grafrechten en eventuele vrije giften. Daarnaast vragen wij 
om een vrijwillige kerkbijdrage per gezin. Deze bronnen van inkomsten lopen echter langzaam terug 
en het wordt steeds moeilijker om kostendekkend te kunnen werken. Daarom is het belangrijk om op 
zoek te gaan naar nieuwe /andere manieren om de inkomsten voor de parochie op peil te houden of 
te vergroten.  
 
Belangrijkste taken 
▪ Het (bestuurlijk) vorm en inhoud geven aan alle relevante activiteiten die te maken hebben met 

fondsenwerving;  
▪ Het inventariseren van alle relevante bronnen en activiteiten ten behoeve van fondsenwerving; 
▪ Het actief uitvoeren en/of begeleiden van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans; 
▪ Het zorgen voor een optimale basisadministratie ten behoeve van de werving (met ondersteuning 

van andere bestuursleden); 
▪ Het organiseren van allerlei vormen van activiteiten ten behoeve van fondsenwerving, zowel 

structureel als incidenteel;  
▪ Actieve inbreng in het parochiebestuur en het structureel onderhouden van contact met de 

penningmeester van het parochiebestuur; 
▪ Begeleiden van groepen/ commissies die zich (onder verantwoordelijkheid van het bestuur) 

bezighouden met fondsenwerving; 
▪ Het onderhouden van contacten bij het bisdom en het bijwonen van bijeenkomsten die in het 

kader van fondsenwerving worden georganiseerd. 
 

Van het bestuurslid Fondsenwerving wordt verwacht dat hij/zij:                                
▪ Basiskennis heeft van automatisering/computers;  
▪ Kennis heeft van (het functioneren van) de lokale katholieke gemeenschap;  
▪ In staat is tot het leggen van relevante contacten; 
▪ Een wervende en enthousiaste persoonlijkheid is;  
▪ Bestuurlijke ervaring heeft;  
▪ Eventueel werkervaring heeft op de terreinen van marketing, sales of communicatie; 

 
Tijdsinvestering                                                                       
Het is nog moeilijk in te schatten hoeveel tijdsinvestering deze bestuursfunctie vraagt. Maandelijks 
vergadert het bestuur op de 1e maandag van de maand om 20.00 uur. Verder is het een prachtige 
uitdaging voor iemand die het plezier, de kennis en kunde heeft op het terrein van fondsenwerving.  
 
Informatie: Sebastiaan Franssen (penningmeester) 
M: 06-13 59 63 94  
E: penningmeester@parochieheiligeaugustinus.nl 
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