Collectes
Elk jaar komen collectanten rond voor goede doelen.

1. Geeft u geld aan collectes?
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Als er collectanten met hun bus aan de deur komen geef ik. Ik doe niet aan
machtigingen
Bij bijna alle collectes
Ik vind het bewonderenswaardig dat mensen zich geheel vrijwillig en
belangeloos inzetten voor anderen. Ik geef wel alleen als het betrouwbare
collecyes zijn, als er bijvoorbeeld is aangegevenninbde krant of op tv dat de
collrcyes gehouden worden. Als ik het niet vertrouw geef ik niets
In principe bij alle collectes aan de deur, mits ik het niet vertrouw
Ja, ook aan plaatselijke organisaties maar ik kan er maar één aanvinken.

Er zijn te veel collectes. Samenvoegen en slechts 1x per kwartaal. Opbrengst
verdelen via een verdeelsleutel
Ik ben donateur bij KWF
Ik geef alleen (vrij veel) geld bij calamiteiten en dan nog niet aan de deur.
Jammer dat je maar 1 antwoord kunt geven. Ik geef aan verschillende
landelijke organisaties, maar ook b.v. aan de scouting.
Meestal, wel. Minder graag aan grote `goede doelen`. Deze bestuurders
hebben gewoonlijk grote salarissen. Laat deze eerst maar eens korten. Het is
te gek dat ik als vrijwilliger door de regen moet collecteren om hen een
absurd salaris te geven. Terwijl ik zelf met een uitkering moet rond komen.
Plaatselijke instellingen daar kan ik het vaker van overzien.
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Nee

Gelukkig hebben wij, sinds we een sticker bij de bel hebben, geen last meer
van allerlei aanbellers. Wij geven graag en veel aan allerlei goede doelen,
maar dan liever uit onszelf. Bovendien kunnen we de giften dan aftrekken
voor de belasting

1.1 Hoeveel geld geeft u gemiddeld per collecte (aan de
deur)?
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Zie toelichting bij 1



Ik maak dit over per bank. Ik doe niet mee aan colectes aan de
deur.
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1.2 Waarom geeft u geen geld aan collectes?
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Bepaal zelf wanneer ik wat egaal. en dan per bankoverschrijvingen.
De meeste heb ik geen hoge pet meer op, en ik heb in het verleden echt veel gegeven.
Er blijft mijn inziens te veel aan de strijkstok hangen
Ik doe de deur niet open als er onverwacht aangebeld wordt en ik vind dat ik via het belasting
systeem voldoende financieel bijdraag
Ik geef wel
Ik maak maandelijks geld over naar enkele goede doelen en wissel jaarlijks van doel
Ik weet niet of mijn bijdrage goed terecht komy
Via de bank
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Collectanten lopen door weer en wind om voor hun goede doel geld op te halen. Om te
collecteren zijn er collectanten nodig die langs de deuren gaan.

2. Collecteert u voor een goed doel?
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Dierenambulance

Ik heb dit ook gedaan voor 2 goede doelen maar als ik een grote mond krijg of
te horen krijg ' daar heb ik nog nooit van gehoord heb je deze stichting zelf
opgericht ' dan stop ik er meteen mee. ik wil met respect behandeld worden
net zoals ik de mensen behandel.
Heb ik geen tijd voor en wil ik er ook niet voor maken
Ik doe veel ander vrijwilligerswerk
Omdat ik het zelf zeer irritant vindt dat er met enige regelmaat collectanten aan
de deur staan.
Zie 1
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Bij sommige collectes wordt meteen een fysieke tegenprestatie (kaarten bloemen potgrond
etc.) gegeven.

3. Laat u de tegenprestatie meespelen bij de keuze voor
deelname aan een collecte?
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In sommige gevallen is het zelfs verkwisting in mijn ogen. Greenpeace stuurt
bijv. elk jaar een magazine. Wat mij betreft zou dat ook digitaal mogen, dat
scheelt geld dat ze aan het goede doel kunnen spenderen



Ik begrijp deze vraag niet. Gaat het om fysieke tegenprestatie voor de
collectant? Of voor degene die geld doneert?
Doe geen collectes meer!
Krijg nooit niks
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Iedere gemeente kent zijn eigen Goede Doelen om een extra centje bij te verdienen voor de
eigen organisatie.

4. Wat is volgens u het beste (lokale) Goede Doel van onze gemeente?
Waarom verdient dit Goede Doel deze titel?
Goede Doel
alle goed doelen zijn de moeite waard
Armoede onder kinderen

Bolivia Comite
Dat is er niet.
De LEV groep
De rabobank clubactie
Diabetes vereniging Kids type 1
Dieren bescherming

Redenering
Kinderen zijn onze toekomst. Hebben zij een fijne jeugd
gehad dan zijn ze ook bereid iets voor een ander te
betekenen. B.v. Eenzame ouderen
omdat ze dat al jaren trouw doen en het geld kan Bolivia
goed gebruiken
Dus niet
Omdat zij op heel veel gebieden vrijwilligers inzetten om
het leven van anderen wat aangenamer te maken.
Elke vereniging krijgt een deel van de opbrengst dus alle
clubs gelijke behandeling.
Dt1 is voor kinderen heel moeilijk er wordt te weinig
aandacht aangeschonken.
De man die zich hier voor uitslooft ,kan maar weinig
mensen krijgen die voor hem met de bus langs de deur
ga .
Cultuur, waarden en normen geen subsidies meer
geen idee
n.v.t
Zie vraag hierboven

Eigen verenigingen
Geen idee
Gemeente heeft geen goede doelen.
Het enige plaatselijke goede doel dat in
onze straat komt is de scouting en die
steun ik.
Hotel heppie
Ze doen erg belangrijk en goed werk
ik an zo gauw alleen de
het is voor kinderen en heel nuttig
Jeugdvakantieweek verzinnen. De
theaterdag met Frank Lammers vind ik ook
super
Jantje beton...
Om meer speelgelegenheid te creëren. Is heel belangrijk
voor de gezondheid van onze kinderen.
Jeugdvakantieweek
Grote deelname, goed programma, geweldige inzet van
vrijwilligers!
Jeugdvakantieweek
Kinderen spelen samen en dit verbind
Jeugdvakantieweek.
goed werk
scouting ( potgrond)
Jvw
Omdat toegankelijk is en vooral voor de kids
Kasteel en Weverijmuseum
Historie van Geldrop. Het ontstaan, het bestuur, de
ontwikkeling.
Kinderboerderij
Is voor iedereen. Is een mooie plek en zonde als deze
verdwijnt
Mierlose Dorps Quiz
Omdat de top 5 zelf een keuze kunnen maken over een
goed doel of vereniging naar keuze.
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Pink pit
Pinkpit

Alles gebeurt vrijwillig, zij krijgen en verdienen een warm
hart
Ze organiseren echt hele mooie uitjes en activiteiten voor
mensen met borstkanker of die het gehad hebben. Ik heb
met eigen ogen gezien hoe fijn deze mensen het vinden
wat Pinkpit allemaal voor ze doen!
Een voor iedereen toegankelijke vereniging.

Scouting Mierlo
scouting Mierlo (potgrond en
kerststerrenaktie)
ehbo (pleisteractie)
stichting actie voor Haiti die werkt voor opbrengst gaat 100 % zeker voor 100% naar de kinderen in
de kinderen in Haiti zodat die naar
Haiti
school kunnen voor 10 euro kunnen zij
een jaar onderwijs volgen
stichting leergeld
kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig.
kinderen moeten de kans krijgen om iets met hun talenten
te doen. de basis voor hun verdere leven
Stichting straatkat geldrop
Zorgt dat straatkatten gesteriliseerd worden zodat de
uitbreiding vd populatie op de lange termijn minder zal
worden.
Vanuit de leden van de Rabobank geld Omdat elke vereniging etc een deel ontvangen.
aan de verenigingen etc.
Verenigingen
Zij werken met veel vrijwilligers en het goed voor de
samenleving als er zoveel mogelijk mensen sporten
Verpleeghuis Berkenheuvel
Omdat er veel te weinig gels is voor de ouderenzorg
vluchtelingenwerk
maatschappelijke impact
Voedselbank
Omdat armoede niet in NL thuis hoort.
voedselbank en stichting leergeld
omdat het schandalig is dat er nog steeds mensen onder de
armoedegrens leven.
voor ieder kind voor 50% gratis
kost veel geld
zwemles
Zonnebloem
Goed werk voor mensen die het nodig hebben

Extra Goede Doelen/toelichtingen:
ik begrijp deze vraag niet. Gaat het nu om een goed doel van de gemeente? Of voor een organisatie?
lokale, niet-commerciêle evenement
Maatschappelijke doelen, jeugdverenigingen
Papier ophalen
Voedselbank
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Een nieuw initiatief van een aantal landelijke collectes is om niet meer apart rond te gaan om
te collecteren maar gezamenlijk in één keer te collecteren. Iedereen krijgt een envelop met
informatie over de gezamenlijke collecte in de brievenbus. Op een formulier kan men
vervolgens aangeven voor welke organisatie(s) de betreffende donatie bedoeld is.

5. Wat vindt u van dit idee?
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Dan krijgen de collectanten niet meer te horen alweer
Het is steeds moeilijker om collectanten te vinden, dus dit lijkt me een slim idee!
Mensen worden dan ook maar 1 x `gestoord` tijdens het eten of andere bezigheden
en geven waarschijnlijk ook meer, al zal het niet opwegen tegen de gezamenlijke
opbrengst van aparte collectes.
Omdat ik het zeer irritant vindt dat er met enige regelmaat collectanten aan de deur
staan.
Zie 1. Ik zou beginnen met een verdeelsleutel op basis van de opbrengsten de
voorbije drie jaar
Dan maak je zelf uit voor welk doel het is en de collectanten tekort lost hier dan ook
mee op.
Voor collectanten is het moeilijk om een geschikt moment te kiezen, Vaak wordt niet
opengedaan als er te veel aangebeld is.
Iknben bang dat men aan minder goede die5len geld geeft. Het voordeel is dat je
minder colkectes aan de deur krijgt. Het menselije contactbzounik wel missen, dat
overtuigd mij juist van donatie
Geeft gedoe lijkt mij
Het zou jammer zijn als het persoonlijk contact met de collectant verloren gaat. Naar
mijn idee beland zo`n brief sneller bij het oud papier
Ik zou er niet op vertrouwen dat mij gift bij het juiste doel komt. Ik zou dus niet meer
geven.
Mensen geven minder. Zelf vind ik spreiden fijner
Niet iedereen kan en wil in 1 keer doneren
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Zeer
slecht





Slecht,maar als het aantal collectanten terugloopt zal het niet anders kunnen. maar
sommige collectes zullen op die manier vervallen.
Voor de collectanten goed, want die hoeven dan niet meer rond. Voor de inkomsten
van de goede doelen slecht, want mensen geven makkelijker 10 x € 1,00 dan 1 x €
10,00.
Geld geven moet geen verplichting worden. Bij zo`n gezamenlijke collectie kan je
minder zelf bepalen of je wel of niet wilt doneren.
Instanties die in mijn ogen geen donatie verdien krijgen zo wel hun geld.
Je geeft makkelijke 1 euro als iemand aan de deur komt dan 5 in een keer in een
enveloppe
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6. Denkt u, dat door deze nieuwe manier van collecteren
meer geld wordt opgehaald? Of juist minder?
70%

(n=134)

57%

60%
50%
40%
30%

19%

16%

20%

7%

10%
0%
Het gezamenlijk
collecteren brengt méér
geld op

Het gezamenlijk
collecteren zal géén
invloed hebben

Het gezamenlijk
collecteren brengt
minder geld op

Weet niet

Toelichting
Het gezamenlijk
collecteren brengt
m&eacute;&eacute;r
geld op





Het gezamenlijk
collecteren zal
g&eacute;&eacute;n
invloed hebben
Het gezamenlijk
collecteren brengt
minder geld op















Het zal meer geld opleveren, maar de persoonlijke touch is er vanaf, en
dit hoort juist wel bij het doneren voor een goed doel.
Ik ken dit principe vanuit dorpen waar ik heb gewerkt en daar werkt het
heel goed
Meer opbrengst, zeker in combinatie met andere gemeentelijke,
publieksactiviteiten,festivals etc.
Mensen die goede doelen steunen kunnen zo zelf bepalen welk en het
bespaart een hele hoop moeite en gedoe. In andere gemeenten zoals bv.
Horst aan de Maas gebeurt het ook al zo en men is er daar tevreden
over.
Mits duidelijk toegelicht. Het zal in ieder geval de collectanten ontlasten
Af en toe een beetje geld geven werkt beter dan in 1 keer meer
Als ik door het jaar heen bv. € 50 geef dan doe ik dat nu niet in één keer.
Als je door het jaar heen 10 x €5 geeft aan een goed doel, ga je nu niet
ineens €50 neertellen
Ik denk dat dan meer organisaties het geld moeten delen. Terwijl per
collecte veel mensen niet thuis zijn/geven.
Ik denk dat mensen geen bijv. vijftig euro of meer in een envelop doen,
ook niet als het in feite gelijk zou staan aan het losse bedrag
Ik ondervind dat als ik collecteer de mensen een verschrikkelijke hekel
hebben als ze alleen per bank kunnen betalen.ik zou aan geen een
collecte meedoen als ik aan de deur mijn rekening nummer op moet
geven dan geef ik nooit meer iets en dat doen veel mensen niet.
Vind collecteren over het algemeen een achterhaalde zaak
Zie bovenstaande; is te hoge drempel en weinig mensen hebben
tegenwoordig veel contant geld bij zich.
Zie vraag hierboven, ik denk dat meer mensen deze mening hebben.
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Weet niet





De goede doelen loterij en de postcode loterij daar krijgen ze hun geld
van. Dus de aan malingen via de envelop gaan de papierbak in. Maar de
bus aan de deur daar stop men wat in ,al leen ze moeten niet allemaal
tegelijk komen maar ver deelt door het jaar. Rond dierendag komen ze
allemaal tegelijk en dan zeggen ze (ze zijn net geweest ) .
Een envelop gooien mensen sneller bij het oud papier, maar als ze er iets
indoen is het wel meer/bewuster dan als ze overvallen worden door een
collecte.
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