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Geldzaken
Als je nu in je portemonnee kijkt:

14 Hoeveel geld zit er in?

(n=572)
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Betaal bijna alles met pinpas
Doe bijna alles digitaal
Helemaal niks in de knip
Ik heb contant alleen maar kleingeld nodig (kantine, veerpont). De rest pin
ik.
Ik pin bijna alles
Tegenwoordig kun je alles met de pinpas betalen.
Ik vind het prettig om wat cash bij me te hebben voor eventuele kleine
uitgaven.
Meestal wordt er gepind. Contant geld is alleen nog maar voor een kopje
koffie of op een klein uitgave als b.v de veerpont als we gaan fietsen of iets
dergelijks.
Dat zal vanavond wel anders zijn na weer een dagje Merthal
Net gepind om naar de carnavalsparade te gaan!
Net gepind......
Ik heb altijd wat contanten achter de hand.
Carnaval voor deur en kan in eigen dorp niet meer pinnen.
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15 Leen je op dit moment geld?
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Alleen een hypotheek voor de woning
Alleen mijn hypotheek. Over drie jaar klaar ermeeðŸ˜Š
Hypotheek (4x)
Hypotheek op huis
Hypotheek.
Ik heb nog een kleine hypotheek.
Vanwege mijn hypotheek. Nooit ergens anders voor
Voor ons huis, maar dat is heel normaal denk ik.
Woonhuis
Althans niet voor alledaagse uitgaven, wel heb ik een hypothecaire lening lopen voor
de inmiddels enige jaren geleden gerealiseerde aankoop van mijn huidige woning in
HadM
Geen geld in portemonnee wel een pinpas. Cash is ouderwets
Geld lenen vindt ik geen goede zaak. Als ik iets wil hebben, spaar ik er eerst voor.
Maar ik heb wel een hypotheek
Met uitzondering van hypotheek
Wat je niet hebt kun je niet uitgeven.....dat leren wij onze kinderen ook. Eerst sparen,
dan kopen
Dit vind ik privé
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15.1 Welke geldlening heb je momenteel lopen?
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afbetaling auto
consumptief krediet
doorlopend krediet
Doorlopend krediet en autolening
kort rood staan bij de bank
krediet gekoppeld aan hypotheek
pers.lening (2x)
Privacy. Dit heeft niets met de gemeente te maken.
vrienden hoef je geen rente betalen
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Vandaag wordt 10.000.000 Euro op jouw rekening bij geschreven.

16 Wat ga je met het geld doen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
50%

44%

42%

45%

(n=571)

40%
35%
27%

30%
25%

22%

20%
15%

18%

11%

10%

10%
5%
0%
Niets

Met werk Schenken aan Op vakantie
stoppen en
goed doel
pensioneren

Schulden
afbetalen

Anders

Weet niet

Anders:
























gedeelte aan een goed doel en de rest voor me zelf
De rekening blokkeren zodat mijn partner er niet aan kan.
huis kopen
'Subsidie' voor mensen die in Broekhuizen (of heel de gemeente) zonnepanelen installeren,
Tesla kopen, en mijn vrouw zou een oude-paarden-pension beginnen
10 miljoen??? Wat moet je er mee!! Dus ik zou het niet weten, doe maar 20 mensen 500.000
Aan de familie schenken zodat die ook ruim kunnen leven
aan de kinderen
aan de kinderen denken
aan de kinderen geven
Aan de kinderen schenken
Aan de Kinderen schenken
aan kinderen schenken
Aan mijn huis besteden .
aan mijn kinderen geven en een goed doel waar ik het persoonlijk overhandig anders blijft de
helft weer ergens aan een strijkstok hangen
Aan onze dochter geven
aflossen op de hypotheek
ander huis (3x)
Ander huis en aan de kinderen
ander huis, andere auto
auto kopen
Auto kopen (2x)
auto omruilen
Badkamer opknappen
4










































bedrijf opstarten
beleggen voor de toekomst
bewaren
boodschappen
Dak van het huis isoleren
De buren blij maken
De burgemeester helpen bij het opzetten van de ouderenplek en op vakantie naar nieuw
zeeland, huis renoveren
de kinderen iets geven, goed doel en rentenieren
deel aan kinderen geven en vrijwlligers werk gaan doen
deel aan kinderen schenken in de vorm van goederen
deel aan kinderen schenken, huis kopen
Deels bewaren voor kinderen/later
Delen met de familie
delen met familie
delen met familie en vrienden
Delen met familie, goede doelen en mijn dorp/buurt
delen met familie/mijn huis opknappen/minder werken
delen met fsmilie
Delen met je naaste
delen met kinderen
Delen. Auto. Huis oknappen
Dierbaren mee laten delen en vooral genieten
direkt mensen helpen die zonder hun eigen schuld het moeilijk hebben.
Dochter en kleinkinderen verwennen met geld voor latere studie, samen op vakantie
doorgaan met mijn leven
dta mijn kinderen de helft geven
een ander huis kopen
Een auto kopen en wat verdelenin mijn familie
een deel aan de kinderen geven
Een eigen bedrijfje opzetten
een feest geven.
een feestje bouwen op ons 40 jarig huwelijk......en met de kinderen een weekje op vakantie.
Verder gewoon sparen voor als er geld nodig is voor iets
een gedeelte aan onze kinderen schenken, ons huis opknappen, wat vaker een paar daagjes
weg en sparen.
een groot deel schenken aan goede doelen;van het overige een mooi feest geven, reizen en
mijn familie iets schenken.
Een huis kopen en een paar klassieke auto`s en voor de rest genoeg geld aan de kant zetten om
van de rente te kunnen leven en wat over is aan familie geven
een iets groter huis, auto en div. luxe kopen.
een stichting oprichten die mensen van de voedselbank leert eigen groenten aardappelen en
fruit te kweken, in hun tuin of balkon, of grond voor ze kopen zodat ze moestuinen gratis
kregen, want de meesten hebben tijd zat, ook goed voor de kinderen, een paar kippen erbij
Een zeer groot gedeelte oppakken en een afrikaans land uitkiezen om daar zinvolle dingen
tegen honger op te zetten
eerst advies inwinnen
Eerst opzij zetten en goed laten voorlichten
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Eerst over nadenken
eHy potheek aflossen en gewoon door leven
Eigen bedrijf beginnen
en schenken aan (klein)kinderen
en verder eens rustig de boel bekijken over wat verstandig zou zijn
Ervoor zorgen dat de (klein) kinderen verder financieel onafhankelijk worden en blijven.
Even niets en dan goed nadenken wat ik er mee ga doen. Kinderen helpen en het mij zelf
gemakkelijk makem,maar zeker ook delen.
extra aflossen
Familie
familie bedenken
feest geven voor vrienden
gebeurd niet dus verder dromen
gedeelte geven aan kinderen en familie
gedeelte naar de kinderen
gedeeltelijk stoppen met werken, ouders en zus en familie schenken, nieuwe auto kopen en
verder lekker leven
genieten van allerhande dingen
Genieten van het leven en familie en vrienden een bijdrage geven
Genieten, al 45 jaar gewerkt en met alle regelingen knallen die gasten van de regering er nog
jaren bij, gewoon een corrupte bende zo.
gewoon goed en lekker leven en doen waar ik zin in heb
Gewoon van leven, eten, drinken, vaste kosten, reserveren ouderdom en ziekte, verhuizen,
toekomst invullen
Goed nadenken om daar verstandig mee om te gaan.
goed nadenken wat ik er mee zou doen en dan de wensen uit laten komen en een schenking
naar mijn kinderen
grond aankopen
Heb je mijn rekeningnummer?
Huis
huis aflossen nieuwe auto
Huis kopen
huis kopen met alles eraan en er op
huis op knappen
huis opknappen
Huis opknappen
huis verbeteren en aan mijn kinderen schenken
huis verbouwen
huis verbouwen en gedeelte bij kopen
huis verbouwen/verbeteren
Huisje kopen
huizen kinderen afbetalen
Hypotheek
Hypotheek afbetalen
hypotheek afbetalen en nieuwe auto kopen en huis opknappen
hypotheek aflossen
Hypotheek aflossen
hypotheek aflossen en de studie van mijn kinderen veilig stellen
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Hypotheek aflossen.
Hypotheek aflossen.. en genieten
Hypotheek kinderen aflossen
hypotheek van kinderen aflossen
hypotheer verminderen
iets aan mijn kinderen geven en verder op een rekening zetten
Iets minder werken en iets meer luxe
Iets oprichten ter bescherming van dierenmishandeking
Iets rianter huis kopen met behoorlijk uitzicht en alles gelijkvloers vloers i.v.m dwarslaesie van
mijn vrouw
Ik zou initiatieven gaan opzetten of ondersteunen die bezig zijn met het stimuleren van
gezondheid of naar projecten die streven naar meer gelijkheid
In het bedrijf investeren..
investeren (4x)
Investeren (2x)
investeren en de familie
investeren in nader te bepalen zaken
investeren, in deze regio en een beetje rustger aan doen
Inzetten voor mens en maatschappij wereldwijd en natuurlijk genieten.
kids wat geven
kijken of ik er iets nuttig mee kan doen voor anderen
kinderen (3x)
Kinderen (2x)
kinderen geven
Kinderen geven
Kinderen een makkelijkere start geven t.av. Studie en woning
kinderen en kleinkinderen (2x)
kinderen en kleinkinderen helpen
Kinderen en verdere fami
kinderen geven (2x)
kinderen goed bedenken
kinderen helpen hun schulden af te bouwen.
kinderen iets geven. maar vooral rustig verder leven
Kinderen in het zadel helpen
Kinderen mee laten profiteren
kinderen schenken (2x)
Kinderen schenken
Kinderen Schenken
kinderen spaarplan
kinderen, studie, huis
kinderen/familie
klein kindren
korter werken
Kun huis opknappen
Leuk werk creëren en doen voor de samenleving in Horst
leuke dingen doen met familie
Levensbestendige woning bouwen en schenkingen aan gezinsleden
meer geld maken, met beleggen of investeringen
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Met de 5 kinderen delen
met kinderen delen en meer reizen
Met kinderen en keinkinderen enkele weken naar Cornwall
mezelf verwennen
Mijn 3 kinderen € 15.000.000 schenken, dan een nieuwe auto kopen, en met het hele gezin,
kinderen en klein kinderen zeker 1 week op vakantie gaan, en de rest sparen, en normaal te
leven al;s voordien.
Mijn kinderen een deel geven voor hun toekomst
mijn kinderen geven
Mijn kinderen helpen
mijn kinderen helpen en een studie trust maken voor mijn kleinkinderen
Mijn kinderen helpen om een huis te kopen
mijn kinderen/kleinkinderen goed bedelen.
Mijn plan is al lang klaar dromen mag toch :-)
MIJN SCHOONBROER FINANCIEEL HELPEN EEN EIGENBEDRIJF OP TE STARTEN
Mijn zoon zijn huis afbetalen en de kleinkinderen een spaarboekje geven
minder werken
Minder werken en meer leuke dingen doen, daarnaast met behulp van geld zorgen dat mensen
zonder opleiding een kans krijgen om een opleiding te volgen zodat ze zelfredzaam worden en
mensen met goede ideeën helpen deze te realiseren
Minder werken, delen met familie
minder werken, vrijwilligerswerk
Misschien iets van een stichting waarbij je mensen of bedrijfjes helpt
mooi huis bouwen
museas bezoeken
Nieuw bedrijf starten
nieuw huis /kinderen geven
nieuw huis bouwen
Nieuwe auto
Nieuwe auto en zorgen dat kinderen en kleinkinderen minder financiele zorgen hebben
Nieuwe auto kopen
Nieuwe auto, huis verbouwen, familie mee laten delen.
nieuwe badkamer
nieuwe woning
normaal blijven doen en niet opvallen! investeren in onroerende zaken
onderhoud woning (hoognodig!)
Onnozele vraagstelling!!!
Ook een gedeelte aan familie geven
op bank storten
Op de bank zetten
op de spaarrekening zetten en de kinderen trakteren met hun gezin op euro disney
Privé verpleger voor m'n vader inhuren
renovatie woonhuis
rustig bekijken wat de mogelijkheden zijn en mijn leven gewoon voortzetten
rustig bekijken wat ik er allemaal mee ga doen.
rustig doorgaan met mijn leven zoals het nu is. SWel enkele goede doelen wat geven.
rustig op me laten inwerken, geen overhaaste dingen
Rustig over nadenken en dan verschillende van hierboven doen
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samen delen met mijn kinderen en kleinkinderen
schenken aan de kinderen
schenken aan de kinderen, verbouwen en renoveren en vaker op vakantie.
schenken aan kinderen
schenken aan kinderen en kleinkinderen
schenken aan kleindochter
schenken aan mijn kinderen
Schenken aan mijn kinderen
schenken voor medisch onderzoek naar kanker en andere ziektes
Schenking kinderen
shoppen (2x)
sparen (3x)
Sparen
sparen voor de oude dag
Studiekosten betalen,nieuwe auto ivm.woon-werksituatie
tweede huis in frankrijk kopen
uitdelen kinderen
Uitgeven voor onderhoud aan het huis
vader helpen
vakantiehuizen kopen en deze verhuren.
van mijn hobby mijn werk maken
varia
verbouwen
Verbouwen
verdelen aan de kleinkinderen
verdelen aan kinderen en familie en vaker op vakantie gaan. Tevens minder werken.
Verdelen onder familie en kennissen, zaken aanschaffen
Verdelen onder onze familie!!!
verdelen onder. kinderen en klkinderen
verhuizen, trouwen, minder werken en vrijwilligerswerk doen, weggeven aan familie
Verschillende mensen , instellingen en verenigingen iets geven en (ook) mezelf eens lekker
verwennen!
Verzorgings tehuis/ bejaardentehuis met alle gemakken voorzien starten
voor de kinderen
vrienden en familie helpen
vrienden helpen
weg zetten voor als ik met pensioen ga want dan is er niks meer ben ik bang voor
wel blijven werken, maar op een andere manier de tijd indelen en goede initiatieven
ondersteunen
Wereldreis
woning kopen, geld aan kinderen geven.
woning verbeteren
zorgen dat mijn kinderen een spaarpotje hebben, mijn huis kopen, een nieuwe auto
aanschaffen, minder werken, meer vakantie en de rest weggeven aan familie en anderen die
het heel goed kunnen gebruiken. Tis een absurd hoog bedrag voor één persoon

9

