Collectes
Collectanten lopen door weer en wind om voor hun goede doel geld op te halen.

1. Geeft u geld aan collectes?
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Aan organisaties die ik steun, ongeacht lokaal of landelijk
Afhankelijk van de organisatie locaal of nationaal.
Alle collectes die zich kunnen identificeren
Alle collectes uitgezonderd harmonie en farfare
Alleen goede doelen
Alles per bank
Als kinderen collecteren, of ik de collectant ken
Altijd landelijke organisaties en lokale organisaties.
Automatische overboekingen voor geselecteerde doelen
Bekijk het per geval
Ben ik mee gestopt teveel geld verdwijnt in zakken directies
Ben niet voor de salarissen van directeuren in stand te houden
Bepaal ik per collecte
Combinaties van bovenstaande
Goede doelen en lokale verenigingen als die langs komen. Uitsluitend indien vergunning en
gecertificeerd.
Heb aantal lokale en Landelijke doelen die ik jaarlijks steun via collecte
Ik doe het niet, maar mijn vrouw helaas wel
Ik doneer jaarlijks aan een aantal zelf gekozen instellingen.
Ik geef aan bijna alle collectes iets
Ik geef alleen aan collectes die cash geld accepteren. Geen collectes waarbij je lid moet worden
of pinnen of iets dergelijks.
Ik geef niet meer, vroeger wel.
Ik maak over, veiliger
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Ik overweeg per geval
Ik schenk bomen weg via www.jnf.nl en men krijgt er een mooi certificaat bij.
Ja, als het mij aanspreekt
Jammer dat je hier niet eerdere opties kunt invullen. Ik geef aan landelijke en lokale organisaties.
Maak geld over
Mijn ouders doen dit wel ik woon nog thuis
Ook soms bij collectes van lokale organisaties
Per giro
Postcodeloterij
Soms (4x)
Via postcode loterij anders niet
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Het is voor organisaties en verenigingen lastig om collectanten te vinden.

2. Bent u bereid om voor het goede doel te collecteren?
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Allen voor eigen vereniging
Ben rolstoelafhankelijk, nee dus
Doe al ander vrijwilligerswerk voor de gemeenschap.
Fysiek niet mogelijk
Geen tijd
Gezien mijn werk in het internationaal vervoer kom ik inhet weekend al tijd tekort om mijn
sociaal leven op peil te houden.
Heb dat eerder gedaan en, afhankelijk van het doel, ik zou dat weer doen.
Heb dit meer dan 30jaaar gedaan
Heb ik gedaan voor de nierstichting. Echter mensen zijn zo asociaal. Collecteren doe ik nooit
meer!
Heb ik jarenlang gedaan, loont bijna niet ,bij de meeste huizen maakt niemand de deur open of
geven niets.
Heb ik ooit gedaan, maar in deze tijden is 's avonds langs de deur gaan niet meer gewenst.
Heb jaren gecollecteert stop nu ermee
Helaas geen tijd voor, vroeger wel gedaan.
Ik ben 74 jaar en heb in het verleden vaak gecollecteerd. De beurt is nu aan de jongeren.
Ik ben de oprichter van de Brandwondenstichting Beverwijk, afd Kerkrade & Eijgelshoven en had
deze 7 - 10 jaar succesvol geleid en 10 jaar Hartstichting. Andere mogen ook eens hun handen
laten wapperen.
Ik d
Ik heb dit de nodige jaren gedaan,maar ik heb er moeten stoppen.
Ik heb dit gedaan maar het is niet rendabel en mensen zijn niet vriendelijk en vrijgeefs
Ik heb dit gedaan voor het KWF, maar als je dit hebt gedaan, heb je direct het geloof in de
mensen verloren ... Onbeschoftheid tot en met !!!
Ik heb dit in het verleden wel gedaan.
Ik heb dit tientallen jaren gedaan, maar nu zit ik in electrische rolstoel, en dat gaat zeer lastig
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Ik heb het al eens gedaan
Nee ik heb hier geen tijd voor
Nee want het geld komt niet aan waar het voor bedoeld is directeuren hebben vaak een salaris
dat in de tonnen loopt!
Nee, ben reeds op veel fronten vrijwilliger
Nee, ik haal niet het salaris voor de directeur op
Nee,ik doe op andere wijze werken voor goede doelen.
Neen, vanwege lichamelijke situatie
Nog niet
Onplezierig om mensen thuis te storen
Slecht ter been
Tijdsdruk
Waarschuwen overvallers en tegen oplichters en dan collecteren? Nee, ik doe het wel op een
andere manier geld overmaken aan goede doelen. Dan durft u te vragen om te gaan
collecteren?!?!?
Wegens werktijd niet mogelijkb
Werk laat dit niet toe
Wil wel maar helaas geen tijd
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