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Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat
de HEER van je wil: niets anders dan recht te
doen, trouw te betrachten en nederig de weg
te gaan van je God. (Micha 6:8)
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Inleiding
Micha Nederland is een netwerk van organisaties die in Nederland kerken en christenen aanspreekt
en oproept om ‘goed en recht’ te doen. Dit geïnspireerd door het bijbelboek Micha. In Micha 6:8
staat:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat
de HEER van je wil: niets anders dan recht te
doen, trouw te betrachten en nederig de weg
te gaan van je God.
‘Goed en recht doen’ komt tot de kern van Micha Nederland en haar activiteiten. Micha Nederland
biedt bezinning, inspiratie en motivatie op het gebied van ecologische en sociale gerechtigheid.
Micha Nederland daagt kerken en christenen uit om niet alleen met elkaar in gesprek te gaan maar
juist ook in actie te komen en gerechtigheid uit te leven. Micha Nederland streeft daarmee naar
verandering van houding en gedrag onder (kerkgaande) christenen.

1. Communicatie
Micha Nederland (vervolg: Micha NL) is een netwerk dat bestaat uit 24 deelnemers. De deelnemers
bestaan uit christelijke maatschappelijke organisaties, christelijke NGOs en kerkelijke
(overkoepelende) organisaties. Een divers en breed netwerk. Daarnaast is Micha NL onderdeel van
het wereldwijde netwerk ‘Micah Global’.

1.1 Micha Nederland
Netwerk
Micha NL kent 24 deelnemende organisaties (vervolg: deelnemers). Deze deelnemers zetten zich
samen in voor bewustwording en een eerlijke levensstijl onder christenen in Nederland. In bijlage 1
staat een overzicht van de deelnemende organisaties en in welke activiteit(en) ze participeren. Naast
deelnemers kent Micha NL ook een groep organisaties die wel betrokken zijn bij de Micha
activiteiten maar niet officieel deelnemer zijn van Micha NL.
Opbouw
Het netwerk van Micha NL bestaat uit 24 organisaties met tal van verschillende werkzaamheden.
Investeren in dit netwerk is daarom van belang. Niet alleen het Micha Bureau en het bestuur vormen
Micha NL, maar ook de 24deelnemers. We doen het samen. Het is daarom van belang dat we elkaar
als netwerk een aantal keer in het jaar ontmoeten, alle deelnemers de mogelijkheid krijgen om te
participeren en we elkaar blijven inspireren. Daarom worden er deelnemer overleggen
georganiseerd. In kader 1 staat toegelicht hoe dit er uit gaat zien voor 2015.
Kader 1: Nieuwe vorm deelnemersoverleg
 Twee maal per jaar (Q1 en Q3) + eventueel een extra event.
 Doel is om naast het informeren ook te inspireren of te leren (van elkaar).
 Na 2015 wordt deze nieuwe vorm geëvalueerd en worden de wensen deelnemers voor 2016
geïnventariseerd.

In de 2de helft van 2015 zal er een extra event georganiseerd worden. Vanuit Micah Global is er
voorgesteld om in elk land een ‘Celebration & Sorrow’ event te organiseren. Een event waar we
samen met kerken en goede doelen stil staan bij alles wat er bereikt is op het gebied van de
Millenniumdoelstellingen maar waar we ook met droefheid moeten concluderen dat er nog veel
stappen moeten worden gezet.
Uitbouw
In 2014 is er gewerkt aan de groei van het netwerk door kerkelijke organisaties en christelijke
(theologische) onderwijs instellingen aan te trekken. Dit streven zal worden doorgezet in 2015. De
beoogde groei van deelnemers in 2015 wordt zichtbaar in tabel 1. Er zullen verkennende gesprekken
gevoerd worden met de GH, Driestar en EH om te kijken of deelname of samenwerking mogelijk is.
Idealiter wordt ook 1 van deze onderwijsinstellingen deelnemer van Micha NL. Aansluiting met de
theologische universiteiten en theologen zal worden vorm gegeven door een verdere verkenning en
uitwerking van ‘Micha theologen’.
Tabel 1: Beoogde groei deelnemers Micha NL in 2015
Soort organisatie
Beoogde groei
Kerkelijke organisatie
2 deelnemers
Maatschappelijke organisaties en/of ngo’s
2 deelnemers
Onderwijs instelling
1 deelnemer
Andere netwerken
Micha NLwordt regelmatig gevraagd om mee te denken over bepaalde onderwerpen, mee te helpen
bij het organiseren van conferenties en events of deel te nemen in bepaalde werkgroepen. Door de
beperkte uren inzet vanuit het Micha Bureau moeten er keuzes gemaakt worden. Belangrijk is dat
participatie ten goede moet komen voor de opbouw en evt. uitbouw van Micha NL en het niet ten
koste moet gaan van de overige werkzaamheden en plannen die worden uitgevoerd door het Micha
Bureau.
Lange termijn beleid 2016-2020
In 2015 zal er vernieuwde invulling worden gegeven aan het lange termijn beleid. Het huidige lange
termijnbeleid loopt tot en met 2015. Er zijn drie subthema’s gekozen die de rode draad vormen voor
2016-2020. Dit zijn sociale gerechtigheid, ecologische gerechtigheid en Taxs Justice. De Micha
activiteiten en Micha NL zullen aan de hand van een nog op te stellen matrix en een beleidsmiddag
nader invulling geven aan de lange termijn plannen.1 Eind 2015 heeft elke Micha activiteit een
visie/beleid op de komende 4 jaar geformuleerd.

1.2 Micha Global
Micha Nederland was tot en met 2014 onderdeel van de internationale ‘Micah Challenge’. Per 2015
is Micah Challenge gefuseerd met het internationale ‘Micah Network’. Samen gaan ze verder als één
netwerk onder de naam ‘Micah’. Deze fusering en de nieuwe manier van werken zal ook
veranderingen met zich mee brengen voor Micha NL. In 2015 zal duidelijk worden hoe de
veranderingen er uit gaan zien en zal ook voor Micha NL meer duidelijkheid komen over wat deze
1

Eventueel gebeurt dit tegelijkertijd met de verwerking van de uitkomsten van de analyse van de Micha
Monitor 2014 zodat deze beide mee kunnen worden genomen in de komende jaren. Hierover meer in
hoofdstuk 3.2.

veranderingen gaan betekenen het werk hier in Nederland. Het nieuwe ‘Micah’ heeft in maart 2015
583 leden in 83 landen. Vijf van deze leden zijn Nederlandse organisaties of individuen. In 2015 zal
Micha NL deze organisaties benaderen door met hen in gesprek te gaan en verdere samenwerking te
verkennen.
Global Consultation
Eens in de drie jaar wordt er vanuit het internationale ‘Micah network’ een internationale
samenkomst georganiseerd waar alle Micah leden en voorheen Micah Challenge organisaties (en
haar deelnemers) voor worden uitgenodigd. Zie kader 2 voor meer informatie en het thema van dit
jaar. Vanuit Micha NL zal de coördinator hieraan deelnemen en zullen deelnemers worden
gestimuleerd om ook deel te nemen. Micha NL wil een onderdeel van het programma verzorgen
door te delen van de kennis en ervaringen die er in Nederland zijn opgedaan met de Micha Cursus en
Micha Young. Dit moet worden afgestemd met de organisatie vanuit Micah Global.
Kader 2: Micah Global Consultation
Every three years, the global Micah community gathers together to share, learn and grow as a
network and movement committed to seeing: Communities living life in all its fullness; free from
extreme poverty, injustice and conflict.
The theme for this year's Consultation is Integral Mission and Shalom: justice, peace, joy.
This year, the Global Consultation will be hosted by our member Paz y Esperanza in Lima, Peru
from the 14th - 18th September 2015
Europa
In Duitsland, Zwitserland en Frankrijk zijn actieve Micha netwerken. Elk netwerk werkt op een
verschillende manier maar er zijn veel overeenkomsten. Elk van deze netwerken heeft ook een
nationale coördinator. In februari 2015 zijn deze coördinatoren bij elkaar gekomen voor ‘Europe
meeting’. Om elkaar te inspireren, samenwerking te onderzoeken en van elkaar te leren. Vanaf 2015
zal er jaarlijks gestreefd worden naar:
 Een jaarlijks Europa meeting met coördinatoren. Niet alleen ‘werk uitwisseling’ maar ook
opbouwend en inspirerend.
 Minimaal 2x per jaar overleg doormiddel van Skype en via de mail elkaar op de hoogte houden
van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor samenwerking.
 Door middel van het invullen van een online document krijgt een ieder zicht op elkaars
werkzaamheden en plannen.

2. Communicatie
De huidige structuur binnen Micha NL zorgt ervoor dat de communicatie (intern en extern) niet
efficiënt verloopt – en daardoor niet altijd effectief is. Interne communicatie bereikt veelal niet de
juiste personen en heeft daardoor niet het gewenste resultaat. Externe communicatie verloopt
diffuus, namelijk via de verschillende werkgroepen over dezelfde kanalen. Dit heeft tot gevolg dat
onnodig veel inspanning resulteert in (zelfs) minder dan het beoogde resultaat.
In 2015 zal de communicatie binnen en vanuit Micha NL worden gestructureerd en gestroomlijnd.
Zodat met dezelfde (of minder) inspanning betere resultaten worden behaald.

2.1 Interne communicatie
Doelstellingen
1. Van betrokkenheid naar ownership. Belangrijk is dat het deelnemersveld goed geïnformeerd is
over het werk en de doelstellingen van Micha NL. Uit de huidige situatie blijkt dat goed (of enigszins)
geïnformeerde deelnemers niet vanzelfsprekend ook betrokken zijn of zich eigenaar voelen van de
Micha NL activiteiten. Ownership wordt bereikt door wanneer de deelnemers zich ook eigenaar
voelen van de activiteiten van Micha NL.
2. Meer ownership draagt bij aan een slagvaardiger en succesvoller Micha NL. Bijvoorbeeld in de te
bereiken doelstellingen van de verschillende activiteiten (aantal Micha Zondag-kerken, aantal
cursisten etc.). Het bereik van alle Micha NL deelnemers en alle Micha activiteiten is in potentie
ongekend groot. Met name wanneer de deelnemers zich onderdeel voelen van Micha NL en zich aan
de te bereiken doelstellingen committeren.
Concretisering
1. Introduceren nieuwe interne nieuwsbrief ter vervanging van de periodieke nieuwsbrief. Deze
nieuwe digitale nieuwsbrief wordt alleen verstuurd wanneer er (iets) nieuws is dat belangrijk is en
vraagt om handeling of reactie van de deelnemers. De nieuwsbrief is bedoeld om bij te dragen aan
het wij-gevoel (in toon en vorm) en is een tool voor deelnemers om binnen de eigen organisatie
draagvlak te creëren voor Micha Nederland.
2. Nieuwe vorm deelnemersoverleg.
Vindt twee maal per jaar plaats (Q1 en Q3) en eventueel wordt er een extra event georganiseerd
wanneer daar ruimte voor is in de jaarplanning. Dit jaar is dat het eerder genoemde Celebration &
Sorrow event. Het doel is naast het informeren ook te inspireren of te leren (van elkaar). Na 2015
zullen we deze nieuwe vorm evalueren en de wensen deelnemers voor 2016 inventariseren.
3. Handleiding communicatie ontwikkelen voor werkgroepen en deelnemers.
Onderdeel van deze handleiding is een beslisboom / stappenplan voor de aanpak van de pr en
(online) marketing / communicatie voor de werkgroepen van de activiteiten. Hierdoor wordt
inzichtelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook zullen er heldere eisen omtrent vorm, inhoud en
kwaliteit worden geformuleerd voor wanneer je het Micha logo gebruikt en bijvoorbeeld een
presentatie geeft voor Micha NL of deel activiteit. Door het ontwikkelen van een jaarkalender met
betrekking tot communicatie uitingen kunnen activiteiten hier hun jaar planning op afstemmen en
kunnen de verschillende activiteiten elkaar juist opvolgen en versterken.

2.3 Externe communicatie
Doelstelling
In 2015 willen we de kwaliteit van Micha NL communicatie uitingen waarborgen door eenheid in
communicatie, een professionele uitstraling, en door effectief te communiceren.
Concretisering
1. Een betere bereikbaarheid online.
De website van Micha NL zal worden aangepast. Hiervoor zullen de Micha activiteiten en betrokken
marketeers betrokken worden voor input. Daarnaast is cross-selling het uitgangspunt voor
communicatie: productcommunicatie moet elkaar versterken. Zie bijlage 2 voor de geplande
communicatie pieken in 2015. In het werken met en in het bijhouden van Social Media gaat veel tijd
en werk zitten. In 2015 zal daarom een oplossing worden gezocht naar hoe de Social Media
activiteiten van Micha NL kunnen worden uitgevoerd.
2. Media en PR producten ontwikkelen

De contactpersonen voor media activiteiten moeten duidelijk in beeld. Coherentie in woord- en
penvoering is van belang. Richtlijnen, definiëring van veel gebruikte begrippen en corporate jargon
zal worden geformuleerd en worden afgestemd met de activiteiten.
Micha NL heeft weinig promotiemiddelen tot haar beschikking. Hetgeen dat aanwezig is, is weinig en
verouderd. Daarom zal er in 2015 ook algemene promotiemiddelen ontwikkeld worden. Te denken
valt aan: folder, flyer, banners, online banners en stand materiaal. In samenhang met het
ontwikkelen van deze producten is het van belang dat de huisstijl wordt vastgelegd in een handboek.
Ook zal er in 2015 een plan gemaakt worden t.a.v. de te implementeren nieuwe huisstijl van Micah
Global.

1. Financiën
De begroting, vastgesteld door het bestuur van Micha NL, is te vinden in bijlage 3. Hieronder volgt
een korte toelichting op een aantal onderdelen uit deze begroting.

3.1 Deelnemersbijdragen
Dit jaar is ervoor gekozen om de deelnemersbijdragen niet te verhogen of te verlagen ten opzichte
van 2014. In bijlage 4 is een tabel opgenomen waarin zichtbaar wordt hoe deze deelnemersbijdragen
worden berekend. Daarnaast is het totaal aan binnenkomende deelnemersbijdragen vastgesteld op
48.000. Dit in verband met de in paragraaf 1.1 voorgestelde groei in deelnemers.

3.2 Fondsenwerving
In 2015 zal er niet alleen fondsenwerving plaatsvinden via een e-mailing rondom de Micha Zondag,
maar zal er ook op andere wijze fondsen worden geworven. In de 1e helft van 2015 zal er een
expertmeeting worden georganiseerd. Dit met vertegenwoordigers uit de verschillende Micha
deelnemers die zich in hun dagelijks werkzaamheden bezig houden met fondsenwerving. Daaruit
volgend wordt er vorm gegeven aan een nieuwe wijze van fondsenwerven en zal dit in de 2e helft van
2015 worden uitgevoerd. Deze post is op de begroting terug te vinden als ‘fondsenwerving via b.v.
sponsoring’.

2. Micha Activiteiten
Alle Micha activiteiten met een werk of stuurgroep zijn verantwoordelijk voor hun eigen begroting,
jaarplannen, voortgang en rapportage. Elk jaar leveren ze een jaarplan aan, een half jaarlijkse en
jaarlijkse rapportage.

4.1 Micha Zondag, Micha Cursus & Micha Lobby
De volledige jaarplannen van de Micha Zondag, Micha Cursus en Micha Lobby zijn te lezen in de
bijlagen 5,6, en 7.

4.2 Micha Young
Micha Young is op projectbasis 2013-2014 opgezet. Deze jaren waren uitgetrokken om Micha Young
te ontwikkelen, te integreren bij de deelnemers en betrokken organisaties en het op de (kerkelijke)
markt te brengen. De projectleider is met ingang van 2015 gestopt en er zal dus naar een manier
gezocht moeten worden om Micha Young voort te kunnen zetten. Eventuele toenadering tot de

Micha Cursus is een optie. In 2015 zal de voormalige stuurgroep van Micha Young samen met al de
betrokken partners nader overleg hebben, om te bepalen hoe verder te gaan in 2015.
Micha Young nieuwe stijl
Vanuit de voormalige stuurgroep van Micha Young is het voorstel gekomen om Micha Young een
nieuwe schwung te geven als Micha Young nieuwe stijl2. Het blijkt in de huidige opzet van Micha
Young lastig is om jongeren zelf te enthousiasmeren en te betrekken. Micha Young was tot voorheen
dan ook primair gericht op de jeugdleiders. Er liggen daarnaast zeker ook kansen om jongeren op dit
onderwerp direct te inspireren en motiveren in goed en recht doen.
Aan de huidige generatie jongeren is merkbaar dat Micha 6:8 gedeeltelijk al onderdeel is van hun
DNA, alsof het al een vanzelfsprekendheid is. Daarom willen we bij Micha Young nieuwe stijl een
aantal van deze jongeren faciliteren en coachen om als een olievlek in hun eigen omgeving mensen
te enthousiasmeren om goed en recht te doen. Het is belangrijk dat bij elk onderdeel in dit proces
jongeren betrokken worden om Micha Young nieuwe stijl vorm te geven.
In 2015 willen we Micha Young nieuwe stijl verder uitwerken, nieuwe partners en deelnemers
betrekken zodat in 2016 de eerste jongeren hun olievlek kunnen gaan verspreiden. Een eerste
voorzet voor Micha Young in nieuwe stijl is te vinden in bijlage 8. Er is een startbudget dat
beschikbaar is gesteld door het bestuur van Micha NL. Dit is een erfenis die Micha Young heeft
ontvangen vanuit het Time to Turn netwerk. Verdere financiering zal voort moeten komen uit
eventuele deelnemers en nieuwe partners of nieuwe manieren van financieren (te denken aan evt.
subsidies o.i.d.).

4.3 Micha Monitor
De Micha Monitor is in 2014 voor de tweede keer uitgebracht. Deze monitor zal als 0-meting gelden
voor een vervolg onderzoek. Dit vervolg zal in 2016 worden opgezet. De monitor heeft waardevolle
informatie opgeleverd voor zowel Micha NL als haar activiteiten. Daarom zal erin 2015 een traject
van start gaan waarin Micha NL en alle Micha activiteiten onderzoeken welke resultaten implicaties
bevatten voor hun activiteiten. Er zal een traject volgen om deze uitkomsten te integreren in plannen
en activiteiten van de komende jaren. Om deze stap te kunnen maken is het nodig dat de gegevens
uit de monitor nader geanalyseerd worden. Deze analyse vormt de start van het traject.

4.4 Overige activiteiten en nieuwe ontwikkelingen
Micha Duurzaam
Micha Duurzaam is ontstaan in 2014 doordat de Noach Alliantie is opgegaan in Micha NL. De
materiële erfenis van de Noach Alliantie heeft de naam Micha Duurzaam gekregen en daarmee een
plek op de website. Eind 2014 is verdere (plan) ontwikkeling rondom Micha Duurzaam weer
opgepakt. In 2015 zal een Plan van Aanpak worden geformuleerd, zal er een kartrekker worden
gezocht en een stuurgroep worden geformuleerd. Onder voorbehoud van financiering zal Micha
Duurzaam eind 2015 als een zelfstandige Micha activiteit functioneren. De focus van Micha
Duurzaam (of eventuele andere benaming) komt te liggen op bewustwording en bezinning rondom
ecologische gerechtigheid.
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Onder een andere naam maar werktitel Micha Young nieuwe stijl

Micha Theologen
De mogelijkheid voor Micha Theologen zal in 2015 verder worden verkend. Vanuit het bestuur van
Micha NL zal hier verder vorm aan worden gegeven. Micha Theologen gaat opzoek naar de
verbinding tussen Micha en theologie en zoekt naar een manier de thema’s uit het bijbel boek meer
verdieping te geven en theologen hierop toe te rusten. Er wordt op deze wijze ook verbinding
gezocht met de theologische opleidingen.
Sprekers voor Gerechtigheid
Regelmatig krijgen we vanuit lokale kerken de vraag of het mogelijk is om een spreker te leveren
rondom een Micha gerelateerd thema. Vanuit Micha NL wordt deze mogelijkheid tot op heden niet
geboden en verwijzen we door naar de deelnemende organisaties. Omdat deze vraag toeneemt en
dit mogelijkheden biedt om de naamsbekendheid van de Micha activiteiten in de Nederlandse
kerken te vergroten zal er in 2015 een verkenning plaatvinden of en op welke wijze het mogelijk zou
zijn om als Micha NL hier een platform voor te bieden. Te denken valt aan een soortgelijk concept als
Schrijvers voor Gerechtigheid maar dan ‘Sprekers voor Gerechtigheid’.

Bijlage 1 – Deelnemersoverzicht en organisatiestructuur
Versie - februari 2015
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Micha Nederland - Bestuur







Voorzitter
Penningmeester
Algemeen secretaris
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

-

Wouter de Jong (Burgermeester van Houten, CU)
Evert Jan Hazeleger (KIA),
Henk Jochemsen (Prisma),
Jan Wessels (EA)
Herman Oevermans (CHE)
Herman Carlier (CGK/GKV/NGK)

Micha Nederland – Coördinatie & Kantoor
Totaal 0.7 fte.
 Coördinator - Annemarthe Westerbeek. Aanstelling voor 0,5 fte, 20 uur per week.
 Secretariële ondersteuning - Yvonne Sparks. Aanstelling voor 0.1 fte, 4 uur per week.
 Communicatie - Thimo den Hartog. Aanstelling voor 0.1 fte, 4 uur per week.
Micha activiteiten




Micha Zondag
Voorzitter: CGK
Deelnemers Micha Nederland: EA-EZA, Tear, ZOA, Unie van Baptisten, Diaconale samenwerking
GKV/NGK, IJM, Dorcas en ABC-gemeenten.
Overige deelnemers: Oikocredit
Micha Cursus
Voorzitter: KIA
Deelnemers Micha Nederland: Tear, HiP, CGK, Red een Kind, Unie van Baptisten
Overige deelnemers: Present, NBG, Het Passion, Buijten & Schipperheijn







Micha Young
Voorzitter: PKN Jeugdwerk JOP
Deelnemers Micha Nederland: Tear, KIA, EA-EZA, World Servants, World Vision, DVN, Diaconale
samenwerking GKV/NGK , TimeToTurn en CGK.
Overige deelnemers: NGK jeugd, Alpha Nl, YFC en NBG.
Micha Monitor
Voorzitter: Prisma
Deelnemers Micha Nederland: CHE
Overige deelnemers: MWH4impact
Micha Lobby
Voorzitter: Prisma
Klankbordgroep Micha Nederland: KIA/PKN, CGK, Unie van Baptisten., SZD VEG, GKV/NGK, EAEZA, VPE en ABC gemeenten.

Mogelijk nieuw te ontwikkelen activiteiten
Micha Duurzaam
Voorzitter: …
Mogelijke participanten: A Rocha, Oikos, PKN/KIA, CGK/GKV/NGK
Overige deelnemers
-

Micha Deelnemers, nog niet participerend
Compassion, Convoy of Hope (VPE), Leger des Heils, A Rocha,
Wel participerend in een activiteit, maar geen deelnemer
Present, Alpha Nl, NBG, YFC, Oikocredit en Buijten & Schipperheijn
Gestopte Deelnemers 2014:
Time to Turn (organisatie heeft zichzelf opgeheven)

Samenwerking


Schrijvers voor Gerechtigheid

Bijlage 2 – Communicatie pieken Micha Bureau 2015
Het Micha-jaar kent verschillende communicatiepieken. Dat hangt samen met de geplande
activiteiten, campagnes en marketing. Door deze pieken goed te plannen, wordt er effectiever
gecommuniceerd door het jaar heen. Communicatiepiek A kan zo een opmaat zijn voor piek B.
April
Bekendmaken datum en thema Micha Zondag (aankondiging)
 Persbericht christelijke media
 E-mailing naar Micha adressenbestand
 Website met beknopte informatie + een verwijzing naar de Micha Cursus / Young (“nu alvast
aan de slag met Micha?)
 Sociale media
Mei (eind)
Promoten kerkenmaterialen Micha Zondag
 Mailing
 Social media
 Website compleet
 Aandacht eigen media Micha-deelnemers
September (begin)
Promotie Micha Zondag
 Publicaties chr. media
 Link maken naar Cursus / Young
 Bekendmaken event/activiteit MDG’s
Oktober (eind)
Mailing MiZo-kerken
 Evaluatie MiZo
 Fondsenwerving MiZo/MichaNL
 Info event/activiteit MDG’s

Bijlage 3 – Begroting Micha Nederland 2015
Micha Nederland 2015
Realisatie
2011

Realisatie
2012

Realisatie
2013

Realisatie
2014

Begroting
2015

Lasten
1. Personeelskosten*
-Micha Coordinator

27.200

48.516

38.788

35.701

37.000

-Mark.&Comm. (0,1 fte)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-Secretarieel (0,1 fte)

2.000

4.000

4.000

4.000

4.000

34.200

57.516

47.788

44.701

46.000

2.500

5.588

3.671

3.588

3.525

515

2.698

538

329

2.000

1.257

303

1.500

totaal personeelskosten
2. Kantoorkosten
3. Reiskosten
4. Activiteiten en PR
-Micha Zondag (v.a. 2012 in aparte begroting)

24.799

- website (Voor 2012 betaald uit reservering van 2011)

6.161

-mailing

0

0

0

-representatie

427

500

-PR materiaal

0

-social media

0

-inspiratiedag

0

441

966

1.215

1.000

31.387

1.631

2.223

1.517

9.000

totaal kosten activiteiten

1.190

5.500
500

5. Contributies
- Eén Campagne

750

750

150

0

150

- Micah Challenge Int'l

5.000

2.500

2.500

5.000

2.500

totaal contributies

5.750

3.250

2.650

5.000

2.650

7. Onvoorzien

4.798

297

Totaal lasten

79.150

70.980

Deelnemersbijdrage

30.625

Fondsenwerving via mailing

12.839

6. Accountantskosten

1.500
0

1.325

56.870

55.136

66.000

33.900

45.675

44.600

48.000

12.546

9.900

14.843

10.000

0

2.000

0

0

2.078

13.790

407

2.000

71.365

59.850

66.000

Baten

Fondsenwervin via bv. Sponsors
Micha Duurzaam
Overige giften

6.000

45.541

46.446

garantie social investor

42.500

35.000

Totaal baten

88.041

81.446

71.365

59.850

66.000

8.892

10.466

14.495

4.714

0

Exploitatiesaldo excl SvG

0

Bijlage 4 – Tabel berekening deelnemersbijdragen 2015
Soort organisatie

Bedrag per jaar per organisatie

Kerkelijke koepel en Kerkgenootschappen
Kerkgenootschap ≤ 10.000 leden

500

Kerkelijke koepel

800

Kerkgenootschap 10.000- 50.000 leden

1600

Kerkgenootschap 50.000- 150.000 leden

2400

Kerkgenootschap + 150.000 leden

3200

Losse kerken:
Lokale gemeente/ kerk ≤ 500 leden

50

Lokale gemeente/ kerk ≥ 500 leden

100

Niet-fondswervende organisaties

1200

Fondswervende organisaties:
<2,5 mio EF*
>2,5 mio<5 mio EF
>5 mio< 10 mio EF
>10 mio< 20 mio EF

800
2800
4000
4800

>20 mio EF

6400

*EF = Eigen Fondswerving

Bijlage 5 – Projectplan Micha Zondag 2015
Activiteit
Plaatselijke gemeenten dienstbaar zijn met informatie, toerusting en concepten voor de orden van
dienst, zodat de gemeenten zelf goed voorbereid een Micha Zondag-dienst in relatie tot de Michacampagne kunnen beleggen.
Doel
In deelnemende kerken wordt sociale en ecologische gerechtigheid aan de orde gesteld in lied, gebed, verkondiging en activiteiten van gemeente en gemeenteleden. Dit zal vooral via het uit te brengen Kerkenpakket 2015 gebeuren. We geven elk jaar een nieuw thema uit binnen het geheel van de
Micha Campagne met bijbehorende materialen en bezinnings-artikelen, vooral gebruiksklaar voor
werkers in en om de kerkdiensten. In 2014 was dat “Heel de schepping”, waarbij zowel de totaliteit
van de schepping als de heling daarvan aan de orde kon komen. De diversiteit in preekschetsen blijven we nastreven, waarbij we via een duidelijke briefing meer preekschetsen dan preek willen aanbieden. Ook denken we eraan om één preekschets uit te brengen die aansluit bij het liturgie rooster
van de Raad van Kerken. Tenslotte is het plan om een luisterlied te gaan toevoegen. Handelingsperspectieven blijven een aandachtspunt om nadrukkelijk bij het jaarthema van Micha Zondag aan te
bieden, zodat het meer is dan een bezinnings- en vier-moment.
Doelgroep
Kerken en haar leden. Het bereik via het jaarlijkse Kerkenpakket wordt steeds groter. In 2014 is dat
2000 uniek gedownload, wat fors meer is dan vorig jaar. Er was ook een brede inzet van pr-activiteiten, wat resulteerde in veel aandacht in diverse persorganen voor Micha Zondag. We beogen meer
plaatselijke kerken te bereiken en daarvoor een duidelijk beroep te doen op de pr-kracht van de
deelnemende organisaties en de eigen kanalen van de kerken.
Team
In de werkzaamheid van de werkgroep Micha Zondag participeren actief vertegenwoordigers van de
GKV/NGK, CGK, de Unie van Baptistengemeenten, VPE, ABC gemeenten, IJM, TEAR, ZOA, Oicocredit
en Dorcas. De in 2013 ingezette verbreding bracht in 2014 een breed samengestelde werkgroep; de
deelname van deelnemers was echter wisselend. Daarom koersen we af op een andere werkwijze.
We beogen de werkgroep in een gewijzigde structuur hetzelfde werk in 2015 te laten verrichten. Een
kleine stuurgroep die alle initieert en coördineert met daaromheen de bredere bezinningsgroep die
inhoud en doelstelling bepaalt. We beogen in de kleine stuurgroep taken als financiën en pr, alsook
andere uitvoerende taken, duidelijk aan een persoon te verbinden.
Financiën
Door (eindigende) werkzaamheden van de TEAR-vertegenwoordiger maakten we geringe kosten. Er waren slechts (externe) kosten voor een promofilm(€ 193.60) en de opmaak van het Kerkenpa\kket(€ 1.421.75). Daartegenover stonden bijdragen specifiek voor Micha Zondag van de
CGK (€ 2.500) en DVN (€ 1.500), waardoor we in 2014 een positief sa,do behaalden. We vragen
aan de genoemde CGK en DVN het resterende bedrag voor uitgaven in 2015 te mogen gebruiken

Bijlage 6 – Projectplan Micha Cursus 2015
Activiteit
De Micha Cursus is een cursus van zes bijeenkomsten incl. praktijkdag over goed en recht doen. De
cursus is in 2014 grondig vernieuwd. In 2015 wordt onder leiding van een professionele marketeer
met communicatie-ervaring de cursus verder strategisch geïmplementeerd in kerkelijk Nederland.
Gemeenteleden worden uitgedaagd om zelf de Micha Cursus te gaan geven; kerkenraden worden
uitgedaagd om de Micha Cursus gemeentebreed te houden.
Doel
Algemeen: Christelijk Nederland wil steeds meer tijd, talent en geld besteden zoals God het heeft
bedoeld door de Micha Cursus (vastgesteld aan de hand van OGSM-methode).
Specifiek: In 2015 hebben minimaal 1000 cursisten de Micha Cursus gevolgd, en minimaal 10
gemeenten hebben de Micha Cursus gemeentebreed gevolgd.
Middelen: ontwikkelen en uitvoeren operationeel marketing- en communicatieplan voor 2015/2016
met strategieën en activiteiten (inclusief uitrol tot 2020).
Doelgroep
Binnen PKN, CGK, NGK, GKV, Bapt. Evangelische en Pinkstergemeenten zowel de gemeenteleden als
de diaconieën, oudsten-raden en kerkenraden met predikanten en voorgangers. Aanwezigheid op
landelijke dagen diaconieën blijft gewenst i.v.m. verhoging naamsbekendheid en attentiewaarde.
Vrijwilligers kunnen die werk goed doen en gaan we werven.
Stuurgroep
Carla van der Vlist, vz. Kerk in Actie; Simon de Kam, secr. Kerk in Actie; Geert Jan van Dijk, 2e vz.
TEAR; Aart Jan Klok, St. Present; Tjirk van der Ziel, CHE/GeoWritings; Piet van Pelt, St. Het Passion; Gé
Drayer, Dep CGK; Annemarthe Westerbeek, Micha Nederland; Guido Sneep, uitgever Buijten &
Schipperhein; Lineke Mook, Red een Kind; Jelle Sijtsma, HIP; Roelien Smit, NBG (miv januari 2015
betrokken bij Micha Nederland)
Organisatieteam
Carla van der Vlist, aansturing projectleiding.
Simon de Kam, projectleider, organisatie en uitvoering van de instructieavonden.
(aantal beschikbare uren: 100)
Tjirk van der Ziel, projectleider, inhoudelijke kennis en community opbouw.
(aantal beschikbare uren: 100)
Anthea van den Berg, operationeel marketing- en communicatieplan.
(aantal beschikbare uren: 40, voor uitvoering meer uren in overleg)
Trainers voor instructieavonden, Ate Klomp, Dick van Dijk en Jantine Sonnenberg; vacature trainer
van niet-PKN-huize.
Activiteitlijst - To do
Zie volgende pagina.

Taak
Verzenden cursusmaterialen
Administreren deelnemers instructieavonden
Organisatie van de maandelijkse
instructieavonden
Bij bestellingen uitnodigen voor
instructieavond
Interessante ervaringen van Micha Cursussen
verzamelen voor PR
PR voor instructieavonden
Gemeentebreed Micha Cursus opzetten
Lezingen verzorgen ter stimulans voor de
Micha Cursus
Vragen beantwoorden van website
Interne en externe analyse Micha Cursus
Workshop OGSM meerjarenstrategie Micha
Cursus
Operationeel marketing- en communicatieplan
Micha Cursus 2015, met uitrol naar 2020
Uitvoering marketing- en communicatieplan
Micha Cursus
Overleg over doorontwikkeling Micha Young
i.c.m. marketingactiviteiten Micha Cursus
Opzetten vrijwilligerspool voor landelijke
dagen
Werven van niet-PKN trainer
Ontwikkelen vragenlijst voor cursisten
Community-opbouw: actuele, relevante
nieuws en tips op site en Facebook plaatsen
Free publicity christelijke media rond thema's
gerechtigheid en duurzaamheid
Optioneel: Verkenning ontwikkelen modules
Micha Cursus voor Pioniersplekken
Speciale uitgave Micha-Bijbelboek in tekst
Bijbel in gewone taal, voor bv Micha Zondag
2015

Verantwoordelijk
GS
SdK/PCTE
SdK

Loopt
januari
januari
Januari

Eind dd
dec
dec
dec

SdK

Januari

dec

TvdZ

Januari

dec

AW/SdK
SdK/TvdZ
SdK/TvdZ

januari
Januari
Januari

dec
dec
dec

SdK
AW/TvdZ/AvdB
stuurgroep olv AvdB

Januari
februari
maart

dec
februari
maart

CvdV/SdK/TvdZ olv AvdB

maart

april

CvdV/SdK/TvdZ olv AvdB

april

dec

CvdV/SdK/TvdZ/AW

maart

april

SdK/TvdZ/AvdB

apr

sept

TvdZ/SdK/AW
SdK/TvdZ/AvdB
TvdZ/AW

apr
ma/apr
april

jun
dec
dec

AW

april

dec

SdK

mei

juni

AW/RS

maart

oktober

Bijlage 7 – Projectplan Micha Lobby
Activiteit
Micha lobby gaat in 2015 tenminste twee maal een lobbyactiviteit uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld
door middel van een brief aan parlementariërs, een opinieartikel of een petitie aanbieding zijn. De
afgelopen twee jaar heeft de Michalobby zich aangesloten bij het thema van de Exposed campagne.
(Shine a light on corruption) De Exposed campagne is tot een eind gekomen en Micha lobby moet in
2015 een nieuw thema kiezen. Dit gaan we in januari doen in een bijeenkomst met de Micha Lobby
klankbordgroep. Samen met de leden van deze werkgroep willen we besluiten welk thema speelt
zowel onder de Micha leden als ook in de politiek.
Doel
3 x een lobbyactiviteit namens Micha uitvoeren. (Een lobbyactiviteit van 2014 is doorgeschoven naar
januari vanwege tijdstip van politiekoverleg over het thema belastingontwijking) Activiteiten vinden
indien mogelijk plaats in januari, mei en oktober, mits er een goede aanleiding is, anders kan een
activiteit uitgesteld of vervroegd worden.
Doelgroep
Tweede Kamerleden en hun fractie zijn de directe doelgroep als er gelobbyd wordt richting een AO of
debat over een bepaald thema. De doelgroep kan ook de Micha achterban zelf zijn als er een
opiniestuk wordt geplaatst .
Team
Prisma is verantwoordelijk voor de Micha lobby. Joanne van der Schee is eindverantwoordelijk en
wordt ondersteunt door Coendert Slendebroek (in elk geval tot februari) Verder krijgt Prisma input
voor haar lobby door de Micha lobby klankbordgroep. Elke lobbyactie wordt eerst ter goedkeuring
aan deze lobby klankbordgroep voorgelegd.
Risico’s
Omdat het thema nog niet is vastgesteld is het nu lastig om risico’s concreet te maken.
Algemene risico zijn: te weinig betrokkenheid van Michaleden. Drukke agenda van de eigen Prisma
lobby.

Bijlage 8 – Voorzet Micha Young nieuwe stijl
Aanzet Vernieuwde Micha Jongeren beweging

1. Doelgroep: 18+. Jongeren die op kamers gaan, gaan studeren en zelf keuzes (moeten) gaan
maken.
2. Opzet: Voor en door jongeren. Podium bieden voor initiatieven. Juist die druppels op de
gloeiende plaat laten zien! Jongeren die met het gedachtegoed van Micha Young aan de slag
gaan en ambassadeurs zijn in eigen omgeving. Een werkgroep Micha Young werkt dan als
katalysator en als coach voor jongeren die plannen om willen zetten in daden. De werkgroep
Inspireert en motiveert. Zo werkt MY op een concreter niveau in alledaagse levens van jongeren.
Het gaat dus niet alleen om bewustwording, maar ook met name om campagne en actie.
De huidige generatie jongeren willen zelf graag de handen uit de mouwen steken en ook zelf aan
de slag. Maar het kan lastig zijn om deze thema’s concreet te maken in je eigen leven als jongere
anno 2014/2015. De beste inspiratie en motivatie voor een jongere is een andere jongere die
hem of haar ergens in mee neemt. Dus het zijn Ambassadeurs voor het Micha gedachtegoed in
zijn of haar eigen omgeving. Niet alleen maar praten maar juist door het uit te leven en
inspireren.
3. Waarom: Doelgroep binnen Micha die nu nog niet echt aanbod komt. Een doelgroep die zich op
een andere manier laat aanspreken, die vraagt om actie, om geraakt te worden en inspiratie en
handelingsperspectieven om zelf aan de slag te kunnen gaan.
Voorbeelden: Binnen studentenverengingen ontstaan al groepen die na denken over het thema
gerechtigheid. Bij Navigators Groningen maar ook bij Navigators Utrecht.
4. Doel: Over 3 jaar is er een beweging op gang gekomen waar +/- 100 jongeren gerechtigheid
uitleven in hun dagelijks leven. Micha Young ‘gebeurt’ 356 dagen in de week. Geïnspireerde
Ambassadeurs, de nieuwe leiders (ook binnen kerken)! Deze jongeren doen dingen waar anderen
alleen nog van dromen en daarmee zijn ze een voorbeeld voor veel andere jongeren.
5. Belangrijk: Jongeren vanaf het begin meenemen. Ook in uitdenken van het initiëren.
6. Vorm: 2 werkgroepen.
 1 werkgroep bestaande uit 3/6 deelnemers. Opgebouwd aan de hand van: People, Profit en
Planet. Dit zijn mensen die werken voor een organisatie die nu al met de voeten in modder
staat.
 1 werkgroep bestaande uit jongeren als klankbord en meedenk groep. Daar moet het gaan
broeien, gaan ontstaan!

