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Aanleiding 

 

Door een sterke stijging van de energieprijzen wordt het dagelijks leven beduidend duurder. 

Dat is vooral slecht nieuws voor mensen die toch al slecht rond kunnen komen. Ze hebben al 

veel moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen en hebben weinig tot geen ruimte om de 

stijging van de vaste lasten en de duurdere dagelijkse boodschappen op te vangen.  

De landelijke overheid zal iedereen door een verlaging van de energiebelasting compenseren 

voor de hogere energieprijzen. Vanaf 1 januari 2022 krijgt iedereen via zijn/haar 

energierekening een compensatie van ca. € 400. Daarboven krijgen de minima een 

tegemoetkoming van € 200 via de gemeentes, ook in Amersfoort.  

Verder zet de gemeente Amersfoort energiecoaches in om te adviseren over besparing op 

energiekosten, door hulp bij en tips over het beter isoleren van de woningen en desgewenst 

het beoordelen van het energiecontract.  

Tegelijk weten we dat de verdeling van de compensatie beter kan: de één heeft de 

compensatie niet of minder nodig, voor de ander is de compensatie te mager.  

Onze visie  

We geloven als christenen in een wereld waar de sterkeren de zwakkeren helpen, op basis 

van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. “Ieder mens telt mee”. Als kerken zetten wij 

ons in voor een solidaire samenleving, met een eerlijker verdeling van lasten.  

Mensen die het “goed” hebben, willen we uitnodigen om een deel van hun 

energiecompensatie te delen met mensen die het “minder” hebben.   
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We organiseren daarom een actie vanuit de verbondenheid van Amersfoortse kerken en 

diaconieën. Gezamenlijk willen kerken zich inzetten voor de stadsgenoten die zwaar 

getroffen worden door de recente energiearmoede.  

Organisatie 

- Mensen uit diverse diaconieën en de Raad van Kerken Amersfoort hebben een 

initiatiefgroep “Amersfoort geeft warmte” gevormd. Deze groep opereert onder 

verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Amersfoort en wordt ondersteund door de 

diaconaal opbouwwerker van de PGA (Protestantse Gemeente Amersfoort)  

en PGHAN (Protestantse Gemeente Hoogland, Amersfoort-Noord).   

- De penningmeester van de Raad van Kerken beheert ontvangsten en uitgaven (via de 

bankrekening van de Raad van Kerken) van de actie “Amersfoort geeft warmte” en zal na 

afloop verantwoording afleggen, door een kascontrole door diaconieën van de beide 

Protestantse Gemeenten (PGA en PGHAN).  

- De actie heeft als emailadres: amersfoortgeeftwarmte@gmail.com 

Aard van de actie 

 

- De initiatiefgroep van kerken in Amersfoort  heeft twee kernpunten. Allereerst komt er een 

oproep om een deel van de compensatie die het Rijk verstrekt, te doneren (via de 

bankrekening van de Raad van Kerken, o.v.v. Amersfoort geeft warmte). 

- Op basis van de inkomsten wordt zichtbaar voor hoeveel mensen wij uit deze campagne 

iets kunnen betekenen.   

- Vervolgens willen we in afstemming met andere organisaties en de gemeente Amersfoort, 

de mensen proberen te helpen, die een extra compensatie goed kunnen gebruiken. Deze 

extra compensatie bestaat uit een nader te bepalen bedrag, afhankelijk van de inkomsten én 

van het aantal hulpvragers.    

- Ook wordt contact gezocht met Amersfoortse fondsen, serviceclubs en bedrijven.  

Doelgroep: Mensen met een inkomen dat door de stijgende energieprijzen onder het 

bestaansminimum is gekomen en die als zodanig door de minimacoaches van de gemeente 

Amersfoort zijn aangemerkt.   

 

We proberen deze doelgroep te bereiken via: 

1. contacten van de gemeente Amersfoort 

2. kerken 

3. organisaties van schuldhulpverlening 

4. de voedselbank 

5. In de buurt033 

 

Organisatie en uitvoering  

De kerken werken in deze actie nauw samen met de gemeente Amersfoort.  

- De gemeente heeft een prima circuit voor het leveren van Maatwerk/Vangnet ter 
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ondersteuning van minima. Inwoners van Amersfoort die door de stijgende energieprijzen 

niet meer rond kunnen komen, worden gelinkt aan minimacoaches van de gemeente. Zij 

beoordelen hun financiële positie wat al dan niet leidt tot het toekennen van een 

compensatiebedrag. Dit traject moet zorgvuldig doorlopen worden en kent daardoor een 

zekere doorlooptijd. Aangezien er vaak sprake zal zijn van directe nood, willen de kerken 

proberen in die situatie zo snel mogelijk een bijdrage te leveren. 

- Inwoners die bij de minimacoaches aangeklopt hebben en een intake krijgen, wordt 

gevraagd of zij een bijdrage van de kerken zouden willen ontvangen. Zo ja, dan geven de 

minimacoaches de gegevens van deze inwoners door aan de Initiatiefgroep.  

- De actie duurt van 6 maart tot 10 april 2022. Nieuwsberichten worden verstuurd. Flyers 

worden verspreid naar potentiële donateurs.  

- De financiële bijdragen die inwoners ontvangen in het kader van onze actie, zijn afhankelijk 

van de omvang van de ontvangen donaties, en worden begin april vastgesteld.  

De penningmeester van de Initiatiefgroep maakt vervolgens zo spoedig mogelijk de 

financiële bijdragen over.  

Al naar gelang het verloop van de actie is in een later stadium een herhaal-bijdrage niet 

uitgesloten maar ook beslist niet zeker. 

 

 

Financiën 

 

- Diverse gemeenten in Nederland zijn al eerder met een vergelijkbare actie gestart. De 

berichten die ons daarover bereiken, lopen sterk uiteen. In sommige gemeenten is sprake 

van forse bijdragen. Soms zijn er plaatselijke fondsen die een verdubbeling van ontvangsten 

garanderen. Over het aantal hulpvragers hebben we nog geen zekerheid. Contacten met de 

minimacoaches van de gemeente Amersfoort, met Diaconieën, met de Voedselbank geven 

nog geen houvast. 

- We hopen op een fors bedrag zodat we veel mensen kunnen helpen. We garanderen dat 

100% van de ontvangen bijdragen ten goede komt aan mensen die ondersteuning dringend 

nodig hebben op basis van de intake door de minimacoaches van de gemeente Amersfoort. 

- Verdere aandachtspunten:   

o Voor de werving van de financiën is het rekeningnummer van de Raad van Kerken 

Amersfoort beschikbaar. Deze heeft de ANBI status.  

o Ook wordt voor de actie een QR-code aangemaakt die op de flyer komt te staan 

en via welke mensen geld kunnen doneren. 

o Aan diverse fondsen wordt om donaties gevraagd. 

o Van de opbrengst en de eindafrekening zal verantwoording worden afgelegd 

door de penningmeester van de Raad van Kerken Amersfoort.  

o Kosten die voor het project gemaakt worden, zijn bedoeld voor communicatie, 

publiciteit en gebruik van een QR code (€0,25 per gedoneerd bedrag). Deze 

komen voor rekening van de beide Protestantse diaconieën en de Raad van 

Kerken Amersfoort.  
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Tijdplanning 

 

Voorbereiding:                                      januari-februari 2022 

Perspresentatie:    5 maart 

Nieuwsberichten/flyers   vanaf 5 maart 

Geven van donaties:                             6 maart tot 10 april 2022  

Benaderen minima:         10 maart tot 10 april 2022  

Betalingen:      kort na 10 april 2022     

            

 

Namens de initiatiefgroep van de Raad van Kerken Amersfoort: 

- Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort en Protestantse 

Gemeente Hoogland, Amersfoort-Noord  

tel: 033 4637795 ; 06 40307382 

email dow@pkn-amersfoort.nl 

- Huib Klamer, secretaris Raad van Kerken Amersfoort 

tel: 033 4619433; 06 52454971 

secretaris@raadvankerkenamersfoort.nl 

- Kees Manni, 2e penningmeester Raad van Kerken Amersfoort 

email cm.manni@gmail.com 

 

 

www.raadvankerkenamersfoort.nl 

 

-  
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