Gezamenlijk collecteren
Een nieuw initiatief is om voor (bepaalde) landelijke collectes niet meer rond te gaan. Iedereen
krijgt één keer per jaar een formulier, waarop hij/zij kan invullen hoeveel geld hij/zij wil overmaken
naar welke organisatie(s).
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Zolang het niet in een keer afgeschreven wordt!
Zal er veel minder gegeven gaan worden. Ik denk dat aan de deur komen een veel groter effect
heeft omdat mensen dan moeilijker weigeren. Vaak zijn het namelijk bekenden die aan de deur
komen.
wij zien dit als een soort extra belasting.
Wat dacht je door dat systeem blijft er eerder wat/weer iets aan de strijkstok hangen
Voor mezelf vind ik het niet een goed of slecht idee. Vanuit organisaties gezien zou het een
slecht idee zijn in mijn ogen i.v.m. minder opbrengst.
Voelt minder betrokken, even stil staan bij...
Verdwijnd meestal bij oud papier
Te onpersoonlijk.
schilt veel vrijwilligers werk, maar ik zal dan niet geven en geef wel bij collectanten.
Met persoonlijk collecteren wordt er meer opgehaald. Een lijst betreft slechts een goed
voornemen dat toch tot vergeten kan lijden. Voor mensen die geen collectes aan de deur willen
zou er een duidelijke sticker, zoals de nee-nee en nee-ja stickers, moeten zijn/komen.
ik zou dat zelf niet doen
Ik verwacht dat mensen dit niet zullen doen. Althans, weinig. Als ik op mezelf afga stel ik zoiets
uit en komt het er uiteindelijk waarschijnlijk niet van.
Ik verwacht dat er veel minder geld opgehaald wordt, omdat mensen dan veel anoniemer zijn
en veel minder snel geld zullen doneren.
Ik denk dat veel mensen iets doneren omdat hen dat persoonlijk vraagt.
ik denk dat er dan minder wordt gegeven, 1 euro in een collectebus doen is toch makkelijker
dan geld moeten overmaken.
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Ik denk dat er dan minder mensen geven. de brief komt dan meteen bij t oud papier.
Ik denk dat er dan heel wat minder geld binnen komt
ik denk dat dit nadelig wordt voor de organisaties en dat de opbrengst minder zal zijn doordat
men dus ineens aangeeft aan wie men hoeveel geeft. elke week iemand aan de deur is het niet
zo merkbaar/inzichtelijk hoeveel men uitgeeft.
Ik denk dat dan (bijna) niemand meer iets geeft. Via een collecte geef je vaak wel iets, ook al is
het maar 50 cent.
Ik bepaal liever zelf of en wanneer en aan wie wij een donatie doen
Het ligt er maar aan wat per saldo het meeste geld kost. Als landelijke collectes goedkoper zijn,
kunnen die beter voortgezet worden. Verder vraag ik mij af of men niet sneller geneigd is te
doneren bij een benadering van persoon tot persoon (collecte, dus). Bovendien worden we al
overspoeld met allerlei mailings en bedelbrieven". Hoogstwaarschijnlijk verdwijnen er veel
ongelezen in de prullenbak."
het komt er niet van
Het is erg onduidelijk hoe e.e.a. georganiseerd word en wat daar de effecten van zijn. Als je
daar aan begint is het zeer moeilijk om weer terug te gaan naar het oude systeem als het
tegenvalt
gaat waarschijnlijk minder opleveren, vaak geef ik aan de collectant omdat ik deze ken, niet om
het doel
Formulieren invullen vinden veel mensen al te veel werk.
En wat als blijkt dat er bij die landelijke collectes te veel aan de strijkstok blijft hangen, kan dan
het gestorte bedrag teruggevorderd worden?
Een formulier is direct erg formeel. Maar er is ook een groot tekort aan collectanten. Dus ik
begrijp het initiatief wel.
Een collectebus onder je neus met een mens erbij die je vragend aankijkt en misschien zelfs
kent geeft meer druk dan een formulier thuis!
Een collecte is iets persoonlijk en is is niet zomaar geld storten via een formuliertje.
Dit zou fijn zijn voor de vrijwilligers. Die stoppen er vaak veel tijd in en dit wordt niet altijd
gewaardeerd.
Dit vind ik een goed voorstel, omdat men dan zelf weloverwogen de keuze kan maken wat en
waaraan ze geld geven.
Dit formulier zal waarschijnlijk net zo behandeld worden als de donorregistratie en voor velen
snel bij het oud papier belanden
Denk dat er dan minder wordt gegeven.
Denk dat er dan juist mensen zijn die er Niks meer aan geven als iemand langs komt Geef je
vlugger wat
Dat kan men nu ook al je hoeft je maar aan te melden
Dan is het nog gemakkelijker om niets te doen, het formulier kan zo bij het oud papier. Voor
collectanten valt het vaak al niet mee.
Dan is geven aan het doel bewuster. Denk dat je er minder gegeven wordt
Daar moet ik me gevoelsmatig meer in verdiepen. Eerste ingeving nee. Het is veel persoonlijker
en je maakt een gebaar en handelingen om direct te geven. Gevoelsmatig staat het andere
verder van me af. Een handeling en dan is het altijd geregeld. Bij direct in collectebius stoppen
sta je meer stil bij het doel. Wat doen ze, waar is t voor en hoe zijn de mensen waarvoor t is
bedoeld. Ik verdiep me dan meer in het doel.
Bij een collecte geef je meer voor de collectant dan voor het doel volgens mij. Als ik een
formulier zou krijgen vrees ik dat het blijft liggen.
bij een collectant ben ik eerder geneigd geld te geven, iemand komt er dan speciaal voor langs.
het formulier kan zo de papierbak in gegooid worden, vestigt de aandacht er te weinig op.
Betrokkenheid is dan kompleet weg, sociale aspect idem.Automatisering nog verder
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doorgevoerd. Je krijgt hetzelfde gevoel als de Kerk de bekende koude"brief stuurt met de
daarbijbehorende Acceptgiro verzoek....."
Bedenk voor je zelf een paar doelen en maak daar het geld aan over ipv aan de postcode loterij
waar alleen maar Gaston en consorten rijk van worden
Als ze dan ook allemaal even veel krijgen

2 Denk je, dat door deze nieuwe manier van
collecteren meer geld wordt opgehaald? Of
juist minder?
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Als er aangebeld wordt, word je als het ware een beetje overvallen. Je schaamt je om niets te
geven, dus op deze manier geef je vaker. Krijg je een acceptgiro, dan gooi je die makkelijker
weg. En zeker als er van tevoren al bedragen zijn ingevuld, bijv. 10 euro wat je vaak ziet. Aan de
deur 1-2 euro geeft veel makkelijker!
Bij een collecte zijn het vele kleine bedragen. Bij deze nieuwe manier van collecteren zullen er
veel mensen afhaken, maar de bedragen zijn wellicht iets hoger. Dus per saldo zal het niet veel
uitmaken.
Bij mijn schoonzus in lierop hebben ze dit principe al.daar doen ze een keer per jaar een
formulier met envelop rond Daar staan alle collectes op en men kan aangeven hoeveel
iederevereniging zowel landelijk als plaatselijk krijgt .Men haald deze envelopen ook weer op
met( geld) inhoud en formulier en dat wordt dan naar verdeeld..Daar uit blijkt dat iedereen er
beter van wordt(er wordt meer opgehaald.
Dan geef je een keer een tientje, terwijl je anders 20x een euro geeft!
Deze methode is veilig en snel, er is wel een kans dat er minder mensen geven, maar dat wordt
naar mijn mening opgelost doordat men waarschijnlijk meer geeft dan aan de collectant aan de
deur
Het is makkelijker om een bedrag in de collectebus te doen dan een formuliertje invullen,
opsturen etc. Hier komen meer stappen bij kijken en daar houden mensen niet van.
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Ik denk dat er dan minder mensen geven. de brief komt dan meteen bij t oud papier.
Ik denk dat veel formulieren (per ongeluk) bij het oud papier terecht komen. Ik geef eerder aan
een collectant dan dat ik geld moet overmaken.
Ik vermoed dat het minder op zal leven. Apart collecteren kost wel veel geld en is moeilijk om
vrijwilligers te vinden, maar op die manier geef je telkens een beetje om aan alle organisaties
iets te geven. De grootste organisaties zullen bij gezamenlijk collecteren wel meer geld krijgen,
omdat ik denk dat er dan grotere bedragen aan die organisaties gegeven wordt.
In het eerste jaar zal het wellicht wat minder opbrengen, zal later weer herstellen.
Levert volgens mij minder op want een formulier wordt eerder aan de kant gelegd
Mensen die niks willen doneren, zullen ook bij collectanten de deur niet opendoen. En mensen
die zich verplicht voelen bij een collectant, zullen wellicht niks doneren als het via een formulier
gevraagd wordt. Maar de mensen die het menen, blijven gewoon doneren.
Misschien dat sommige mensen dan wat extra geven. Ik verwacht dat ik zelf niets meer ga
geven. Het is wel makkelijk als ze langs de deur komen.
Omdat je dan ook wel eens geeft omdat degene die voor de deur staat jou kent, en je dan
moeilijk nee zegt!
Persoonlijk contact met een vaste jaarlijkse collecte genereert m.i. meer geld da een
schriftelijke benadering
Persoonlijk contact werkt toch beter volgens mij. Anders is het gemakkelijk om maar te laten
liggen.
Persoonlijke benadering is naar mijn idee beter, en het idee de collectant heeft er iets voor over
Waarschijnlijk minder omdat dikwijls gegeven wordt uit sympathie voor de collectant
Zie boven
Zie vorige vraag.
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