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Bestelling materialen Actie Kerkbalans 

 

Bestelling materiaal Actie Kerkbalans 

Half september ontvingen de kerkrentmeester via de post of de mail de bestelbrieven van het team 

Kerkbalans. In dat team werken de VKB en het LRP-team samen met als doel u optimaal te 

ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van de Actie Kerkbalans.  

Als u uw bestelling van geadresseerd materiaal wilt laten combineren met folders, enveloppen 

en/of antwoordenveloppen van kerkbalans.nl (de VKB), begin dan daar met uw bestelling. Na uw 

bestelling daar ontvangt u een mail met een link waarmee u uw bestelling bij het LRP-team kunt 

vervolgen. Deze route voorkomt misverstanden en vertraging in de levering. 

Heeft u alleen geadresseerd materiaal (m.n. toezeggingsformulieren) nodig, dan kunt u dit 

bestellen via LRP-netwerk.  



 

De actie Kerkbalans vormt (samen met de Eindejaarscollecte) traditioneel de grootste werkpiek 

van het jaar. Om de honderden gemeenten die (geadresseerde) materialen voor deze acties 

bestellen goed te kunnen bedienen is ‘op tijd beginnen’ nodig. Daarom vragen we u ook dit jaar 

weer om bij voorkeur uiterlijk op 15 oktober a.s. uw bestelling te plaatsen. U helpt daarmee uzelf 

én de collega’s van team Kerkbalans. Veel dank voor uw medewerking! 
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Voorbereidingen Actie Kerkbalans in LRP 

Inmiddels hebben de meeste gemeenten een nieuwe selectie in de diverse fondsen opgenomen. 

Veel gemeenten gebruiken al jaren dezelfde selectie en van die selectie worden al jaren soms heel 

grote aantallen gemeenteleden ‘uitgesloten’. Het opnieuw moeten maken van de selectie noopt u 

en uw collega’s weer eens na te denken over de vraag ‘wie benaderen we, en wie niet?’  U moet 

dan in eerste instantie keuzes maken over de algemene criteria: PE-hoofden (alleen leden, of ook 

vrienden?) én inwonende kinderen (idem? En: vanaf welke leeftijd?). Ook is het zinvol om eens te 

bekijken welke gemeenteleden wél binnen de doelgroep vallen, maar niet worden aangeschreven 

(Wenst geen contact, Kan niet of Wil niet betalen, Adres onbekend, één of meer groepen die 

worden uitgesloten van de selectie …). Doorgaans is het (alleen al voor uw lopers) niet aan te 

raden om zonder meer alle van de selectie uitgesloten personen maar weer eens aan te schrijven. 

Maar om na te gaan of er redenen zijn om de uitsluiting op te heffen, dat is zeker aan te bevelen! 

Een ander punt: wilt u (een deel van) uw gemeenteleden per mail benaderen met het verzoek om 

digitaal een toezegging te doen? LRP en SKG-Collect maken dat mogelijk. Meer informatie vindt u 

hier. 
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Inschrijving gemeenten in Handelsregister Kamer van Koophandel (KvK) 

Na de oproep in juni en een herinnering in september heeft 70% van de gemeenten 

een KvK-bezoekadres in LRP opgenomen. Deed u dit nog niet, dan het dringende 

verzoek om dit uiterlijk op 8 oktober a.s. in orde te maken. Kort daarna zal voor alle 

rechtspersonen (CvK’s / CvD’s) in de gemeenten een KvK nummer worden 

aangevraagd. Hiermee kan o.a. e-Herkenning worden aangevraagd. De overheid en 

leveranciers gaan daarmee in de toekomst de digitale communicatie met 

rechtspersonen onderhouden. 

Voor meer informatie klikt u op:   



Brief inzake inschrijving KvK  

 

Bijlage invullen bezoekadres KvK  
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LRP Inlog-app 

De gemeenten in de classes Delta en Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne 

zijn grotendeels overgestapt op de LRP Inlog-app. De overgang naar de LRP Inlog-

app verloopt soepel! De uitrol vindt per classis plaats. De lokaal beheerders van de 

gemeenten in de betreffende classis krijgen tijdig bericht van de start van de 

omwisseling. Op het moment dat een gemeente is opengezet voor omwisseling 

krijgen de LRP-gebruikers direct na het inloggen een scherm te zien waarin de 

omwisseling wordt aangekondigd. Het omwisselproces is zo ingericht dat het maar 

enkele minuten in beslag neemt. Meer informatie vindt u op LRP-netwerk. 

Sommige gemeenten gaan er vanuit dat met de introductie van de LRP Inlog-app er 

geen kosten meer voor “extra sleutels” (lees: licenties) in rekening worden 

gebracht. Dat is (helaas) een misverstand. Door de introductie van de LRP Inlog-app 

kunnen we de eerste vijf gebruikers per (wijk)gemeente nog steeds gratis houden en 

stijgen de kosten voor aanvullende gebruikers (licenties) niet. 
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Wijzigingen / update LRP 

Sinds 23 september jl. wordt in de synodale bevestigingsbrief die leden ontvangen 

rond hun uitschrijving ook de contactgegevens van de wijkgemeente vermeld 

waarin de uitschrijving plaatsvond. Voor meer informatie en enkele andere 

wijzigingen zie de update-informatie op LRP-netwerk. 
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Basistrainingen 

De praktijk leert dat (lang) niet iedere nieuwe lokaal beheerder, leden- of 

bijdragenadministrateur goed door zijn of haar voorganger kan worden ingewerkt. 

Bij een overdracht van werkzaamheden gaat het niet alleen over het gebruik van 

LRP zelf, maar ook om de kennis van de regels rond de ledenregistratie, de 

werkwijze van banken rond bv. incasso’s en digitale dagafschriften. Het ontbreken 

van een goede overdracht levert risico’s op voor de continuïteit van de leden- en 

bijdragenadministratie in uw gemeente én voor de kwaliteit van het ledenbestand.  

Daarom de oproep: kunt u binnen uw gemeente niet (laten) zorgen voor een goede 

overdracht aan een nieuwe functionaris, laat deze dan vooral een basistraining 

volgen!  

Deze trainingen worden maandelijks in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht 

gehouden.  

Alle informatie vindt u op onze website; u kunt zich daar ook aanmelden.   

 

Voor het najaar zijn de volgende trainingen gepland: 

Lokaal beheer:   maandag 14 oktober en 25 november 

Ledenadministratie:   dinsdag 15 oktober en 26 november 

Bijdragenadministratie:   donderdag 17 oktober en woensdag 27 november 

 

 

Bereikbaarheid LRP-helpdesk 

 

 

De helpdesk is open van maandag t/m donderdag van 09.00 - 12.00 uur en van 12.30 

tot 16.00 uur. 

Wilt u uw vraag of probleem bij voorkeur via e-mail lrp-help@pkn.nl (graag ook de 

naam van uw gemeente en uw mobiele nummer vermelden!) of via het 

contactformulier aan ons doorgeven? Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te 

antwoorden. 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in oktober 2019. 

  

Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, het LRP-team. 

   


