Samenwerkingsmogelijkheden met Zingen in de Kerk (juli 2017.1)
-1- Zingen in de Kerk sponsort een concert/project
Kerk organiseert zelf, maakt zelf afspraken met groep/artiest. Kerk in Actie is te gast.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Een kerk heeft al een groep of artiest benaderd, is met hen een datum overeengekomen en heeft met hen al de nodige
werkafspraken gemaakt, maar zou graag een deel van de kosten gesponsord zien door Kerk in Actie, JOP of Missionair
Werk.
Een kerk dient een sponsorverzoek in voor een concert bij Zingen in de Kerk (ZINK).
Op basis van de beschikbare informatie kent (ZINK) al of niet een bepaald bedrag aan sponsoring toe. Een deel van de
kosten voor de betreffende groep/artiest wordt dus door de kerk zelf betaald.
De betreffende partij zorgt zelf voor de organisatie, de promotie en de contractuele afspraken met de betreffende
groep/artiest.
Het concert wordt opgenomen in het concertoverzicht op www.zingenindekerk.nl.
De kaartverkoop (inkomsten voor de betreffende kerk/organisatie) kan ook via dit platform verlopen of er kan een link
gemaakt worden naar de eigen site. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het is aan te bevelen om ook voor gratis
concerten te laten reserveren via deze site.
Het concert wordt meegenomen in de diverse promotionele acties (waaronder Facebook en email-marketing) van
Zingen in de Kerk
Kerk in Actie is te gast tijdens het concert en krijgt tijdens het programma kort de gelegenheid iets te vertellen over haar
werk waarna er aansluitend een collecte plaatsvindt. Het spreekt voor zich dat in deze samenwerking er geen ruimte is
voor andere collectes.
Voorafgaand en tijdens het concert is hulp nodig van minimaal twee personen t.b.v. het uitdelen van pennen en
machtigingskaarten bij binnenkomst van het publiek en bij de collecte tijdens het programma.

-2- Zingen in de Kerk organiseert het gehele concert/project
Kerk vraagt concert aan en faciliteert. Kerk in Actie organiseert.
●
●
●

Een kerk vraagt een concert aan met één van de beschikbare artiesten/groepen die op www.zingenindekerk.nl worden
aangeboden. Men heeft of al een concrete datum die met de artiest/groep moet worden afgestemd of men wil graag
geïnformeerd worden over de mogelijkheden.
Zingen in de Kerk stemt deze aanvraag af met de betreffende artiest/groep en komt tot een passende datum. Of er
wordt gewerkt met een aantal data waaruit een keuze gemaakt kan worden.
Zingen in de Kerk neemt de volledige kosten van deze boeking voor haar rekening mits er voldaan wordt aan de
onderstaande randvoorwaarden:
o De kerk stelt haar gebouw en hulp kosteloos beschikbaar evenals de beschikbare techniek en indien nodig
gebruik van piano en orgel. Daarnaast voor technici, groep en artiest het nodige aan koffie, thee, frisdrank en
voorafgaand aan het concert een voedzame maaltijd.
o Voorafgaand en tijdens het concert is hulp nodig van minimaal twee personen t.b.v. het uitdelen van pennen en
machtigingskaarten bij binnenkomst van het publiek en bij de collecte tijdens het programma.
o De kaartprijs is voor een kinderconcert € 3,- per persoon en voor een concert voor volwassenen is dat € 5,- per
persoon, waarbij de kaartverkoop verloopt via www.zingenindekerk.nl. De inkomsten uit kaartverkoop zijn
bestemd voor het goede doel en worden toegevoegd aan het doel waarvoor wordt gecollecteerd.
o Wanneer tot twee weken voorafgaand aan het concert er minder dan 100 kaarten zijn gereserveerd behoudt
Zingen in de Kerk zich het recht voor zich uit het concert terug te trekken. De kerk kan in dat geval besluiten
zelfstandig door te gaan (en daarmee ook de kosten voor de groep/artiest voor haar rekening te nemen) dan
wel besluiten het concert te annuleren.
o Zowel de organiserende kerk als Zingen in de Kerk spreken naar elkaar uit het maximale aan promotie en
werving van bezoekers te ondernemen.
o Tijdens het concert zal er een kort presentatiemoment zijn over het goede doel met aansluitend een collecte.
Tijdens het concert kan er niet voor andere doelen of projecten gecollecteerd worden.
o Kerk in Actie stelt posters, persbericht, facebookbanner en flyers beschikbaar aan de organiserende kerk om
hiermee lokaal promotie te ondernemen.

-3- Kaartverkoop via www.zingenindekerk.nl
●

Het is mogelijk een concert of project op te nemen binnen één of meerdere categorieën op www.zingenindekerk.nl en
de kaartverkoop via dit platform te laten verlopen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het publiek koopt dan een
kaartje via Zingen in de Kerk en na het concert stuurt de betreffende kerk of organisatie een factuur voor het aantal
verkochte kaarten.

Algemene informatie over Zingen in de Kerk
Met Zingen in de Kerk organiseren we activiteiten voor jong en oud. Kerken kunnen een concert of activiteit aanvragen om in
de eigen kerk te organiseren of deels laten sponsoren. Hieraan zijn voor de betreffende kerk geen kosten verbonden.
Uiteraard wel een aantal voorwaarden, want we organiseren deze projecten om fondsen te werven voor het goede doel.
Meer informatie over deze projecten vindt u op de website van Kerk in Actie, Jop en Missionair Werk.
Algemeen telefoonnummer: 030 - 880 1456
E-mail algemeen: info@zingenindekerk.nl
www.kerkinactie.nl
Bezoekadres
Protestants Landelijk Dienstencentrum
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
Postadres
Postbus 8504
3503 RM Utrecht

Over Zingen in de Kerk
In 2015 is het initiatief ontstaan om vanuit de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie te
starten met Zingenindekerk.nl. Dit platform geeft kerken de mogelijkheid om concerten en voorstellingen te
organiseren met diverse christelijke muzikanten, bands, koren, orkesten en theatergroepen. Zingen in de Kerk
heeft geen winstoogmerk en vraagt ook geen reserveringskosten voor de kaartverkoop van de diverse concerten
en voorstellingen.

