Collectes
Elk jaar komen collectanten rond voor goede doelen.

1. Geeft u geld aan collectes?
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Alleen bij collectanten die langskomen en kunnen legitimeren
Ik geef alleen bij organisatie die met een collectebus langs komen.
Organisaties die een eenmalige afschrijving doen of ik ergens lid
van moet worden niet.
Ik geef standaard 1 euro voor de inzet van de collectant. Ik ben
een tegenstander van goede doelen. Moet niet nodig zijn in zo`n
rijk land. Ondanks dat doneer ik maandelijks een vast bedrag aan
2 doelen.
Ik vind collectes aan de deur wel storend en volgens mij zeer
ondankbaar werk voor de collectanten
Bepaalde landelijke organisaties krijgen een bijdrage die we
digitaal overmaken.
Geef enkel geld via bank
Ik geef aan een doel dat ik zelf zorgvuldig bepaal, niet aan een doel
dat toevallig een collecteur heeft weten te strikken.
Ik heb een hekel aan al dat geschooi aan de deur. Je kunt als je dat
wilt toch naar al die goede doelen gewoon geld overmaken!!!
Stort via de bank op voor mij belangrijke doelen.
Ze komen bij mij in het buitengebied niet langs
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In andere gemeenten gaan (bepaalde) landelijke collectes niet meer apart rond. Inwoners
krijgen één keer per jaar een formulier waarop hij/zij kan invullen hoeveel geld hij/zij wil
overmaken naar welke organisatie(s).
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. "Gezamenlijk collecteren voor landelijke organisaties moet
in Boxtel ingevoerd worden"
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Ben het helemaal beu dat er iedere keer iemand aan de deur staat te ``schooien``.
Per direct invoeren
Je hebt geen kleingeld tegenwoordig in huis.
Dit moeten de organisaties zelf weten
Het zou wel gemakkelijk zijn, als je in 1x aan alle goede doelen iets kunt geven, dan
komen er niet steeds opnieuw collectanten aan de deur. Maar als ze komen dan
krijgen ze altijd wat, mits het niet maandelijks gestort hoeft te worden
Voor vooral de heel bekende goede doelen zal dat kunnen werken, maar de
kleinere, lokale doelen zijn m.i. meer gebaat bij collectanten uit de betreffende
gemeente, die kunnen het doel een gezicht en een stem geven.
Ik ben erg selectief met het geven van een donatie. Vaak stoort het mij dat de
directeur een inkomen geniet boven de Balkenende norm. En bv De Zonnebloem
organiseert bootreizen voor ernstig zieken. Men suggereert dat deze gratis zijn.
Toen mijn man die uitzichtloos ziek was, dit als wens had betaal je gewoon de volle
mep.ook voor mij die hem verzorgde op de boot. Dus het doorgaans een reden
waarom je doet wat je doet.
Dat kan nu ook al dus dst voegt niets toe ik geef vaak 50 ct per collecte is beter dan
niks maar dat vul jd niet op zon formulier in ik denk dat het dus minder oplevert
void het goede doel zou jammer zijn
Ik collecteer zelf ook dus ik ervaar dat mensen vaak geven als je aanbeld en als ze
een bekent gezicht zien
Ik geef eerder geld aan de deur aan een collectant. Ook al is het maar een beetje
klein geld. Ik ga geen geld overmaken.
1

3. Denkt u, dat door deze nieuwe manier van collecteren
meer geld wordt opgehaald? Of juist minder?
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En mogelijkheid van pinnen erbij invoeren.
Kon jezelf iets overmaken



Als iemand aan de deur komt zal men zich meer gedwongen voelen iets
te geven. Dan ligt het voornamelijk hoe het ``gezamenlijk collecteren``
gecommuniceerd wordt.
Een collectant recht in de ogen kijken en een persoonlijk praatje levert
meer op vanwege `sociale druk`. Een brief in de bus verdwijnt makkelijk
in de papierbak.
Er zijn zoveel plaatselijke en landelijke collectes dat de mensen door het
bos de bomen niet meer zien. Zelf heb ik het na 20 jaar collecteren terug
zien lopen dat mensen steeds minder of helemaal niets meer geven.
Het is maar een inschatting, maar het is gemakkelijker om te weigeren
als je een formulier in moet vullen. Niemand die het ziet. Anderzijds
maken mensen ook bij collecteren vaak ook niet open.....maar als ze dat
wel doen is nee zeggen niet zo gemakkelijk
Iedereen moet zelf uitmaken waar je geld aan geeft als het gezamenlijk
gaat gebeuren stoppen mensen er mee
Je gaat toch niet geven voor iets waar je niet achter staat!
Mensen kunnen daardoor anoniemer niks doen
Mensen kunnen er echt over nadenken als ze een formulier in moeten
vullen. Als er een collectant aan de deur staat moeten ze snel beslissen.
Mensen stoppen naar mijn idee makkelijk een of twee euro in de
collectebus dan dat ze een bedrag moeten overmaken. Mensen willen
niet ergens aan vast zitten. Kleine beetjes maken ook veel.
Misschien dat de ene stichting hierdoor meer krijgt, en een andere juist
minder.
Nu geef je aan iedereen en dan een maal
Onpersoonlijkheid
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Weet niet





Denk dat mensen bij het invullen van zo`n formulier snel denken dat ze
ergens aan vast zitten
Lastig te zeggen. Mensen zitten niet meer te wachten op de deur tot
deur collectes , dus is denk ik wel een goed alternatief, als je ook aan kan
geven waar het geld naar toe mag.
Zie toelichting hierboven.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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