
Mirjam, Nienke en Lièn haalden €2078,- op met hun acties. Zo organiseerde bijvoorbeeld, voor 

kerktijd, een ontbijtactie in de kerk. Je kan natuurlijk ook een lunchactie houden. 

Ontbijt of lunch actie

Actie van Verre Naasten in samenwerking met Greijdanus Zwolle

Stappenplan:
  Jij wilt een ontbijtactie gaan organiseren? Mirjam, Nienke en Lièn deden dit in hun kerk. Maar dit kan natuurlijk 

ook op jouw school of heel ergens anders. Bedenk waar jij een ontbijtactie wil gaan organiseren. 

-  Neem contact op met de organisatie waar jij de ontbijtactie wil gaan houden. Wanneer je de ontbijtactie in 

de kerk wil gaan houden moet je in dit geval waarschijnlijk contact opnemen met de koster. Overleg of de 

mogelijkheid er is om een ontbijt- of lunchactie te houden in de kerk. Bijvoorbeeld een keer vóór een kerkdienst 

of ‘s middags tussen twee kerkdiensten in. 

-  Wanneer de koster, of andere organisatie, akkoord is. Ga je overleggen wat de afspraken worden. Wanneer gaan 

jullie de actie houden? Wie regelt wat? Maak samen een stappenplan. 

-  Ga opzoek naar een supermarkt/bakker die misschien wel dingen wil 

sponsoren. Leg duidelijk uit waarvoor je actievoert en maak gebruik van 

je vrienden- en kennissenkring. Zit er een bakker in de familie of in de 

kerk? Maak hier handig gebruik van. 

-  Maak een berekening wat de kosten zullen zijn per persoon ongeveer. 

Dan kun je gaan berekenen wat je kunt gaan vragen per persoon. Vind je 

dit te lastig? Misschien kan één van je ouders je hierbij helpen. 

-  Bedenk hoe mensen zich in kunnen gaan schrijven. Doen ze dit via de mail 

of via een inschrijflijst in de gang van de kerk bijvoorbeeld? 

-  Eén van de belangrijkste dingen is het promoten van je actie.  Hoe wil je bekendheid geven aan je actie? 

Doormiddel van een poster, powerpoint of een social media berichtje? Maak hiervoor het promotiemateriaal. 

En verspreid dit onder de groep mensen waarvoor de ontbijt of lunchactie voor bedoeld is. Geef duidelijk aan 

waar de actie voor is, wanneer het is, waar de actie is en hoe laat het is, wat het kost en waar ze moeten betalen. 

-  Als het goed is stromen de aanmeldingen binnen. De datum tot wanneer de mensen zich konen opgeven is bijna 

aangebroken. Neem op tijd door of je van alle materialen voldoende hebt. Zijn er voldoende borden, bestek en 

glazen aanwezig? Maar zijn er ook genoeg stoelen en tafels aanwezig. Bedenk ook wie bijvoorbeeld het ontbijt 

of de lunch gaat openen. Doe je dit zelf? En ga je dan een bijbeltekst lezen en bidden of heb je misschien een 

toepasselijk gedicht die je wil voorlezen. Bereid dit voor. 

-  De dag van de actie is aangebroken. Alle spullen moeten klaargezet worden. Of misschien heb je dit al wel eerder 

gedaan. Er ligt een lijst klaar waarop staat wie zich allemaal opgegeven hebben. Wanneer ze binnenkomen 

moeten ze zich melden en kunnen ze gelijk betalen voor het ontbijt/ de lunch. Je streept af wie binnen is en wie 

betaald heeft. Zo weet je gelijk of iedereen er is en of je kunt beginnen met de opening. Bedank iedereen voor 

zijn aanwezigheid en misschien is het ook leuk om bekend te maken hoeveel geld er opgehaald is. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9


