Goede doel
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
Een collecte is een geldinzamelingsactie, meestal bestemd voor een goed doel,
de kerk of hulpverlening bij natuurramp.

1 Geef jij geld aan collectes?
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Toelichting
5: zowel landelijke als jeugdverenigingen
5: Verschillend
5: Soms, afhankelijk van doel
5: soms wel, soms niet
5: soms landelijk en soms plaatselijk
5: soms – meerdere malen genoemd
5: sommige wel. sommige niet
5: sommige landelijke en sommige plaatselijke, keus bepaal ik zelf
5: selectief
5: plaatselijke organisaties en enkele landelijke
5: persoonlijke kennis in Oeganda
5: niet meer komt op de verkeerde plaats terecht
5: Niet alle landelijke colectes en niet alle plaatselijke collectes, selectief dus!
5: met gezamelijke wel
5: ligt aan de situatie
5: leef van een bijstand dus word erg moeilijk om iedere organisatie iets te geven
5: landelijke organisatie`s en plaatselijke verenigingen.
5: landelijke en plaatselijk acties
5: jaarlijkse collecte + plaatselijke organisaties
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5: Jaarlijks een collecte, voor alle organisaties
5: Ja,maar bepalen zelf wat we belangrijkvinden
5: ja, combi
5: ja bij alle collectes, behalve als ze bloemen of degelijke verkopen voor de vereniging
5: In ons dorp wordt eenmaal voor alle doelen gecollecteerd
5: ik woon nog thuis dus meestal doen mijn ouders dat
5: Ik maak een keuze bij de landelijke collectes en geef ook soms aan plaatselijke organisaties
5: ik geef het hele jaar door spullen die mensen nodig hebben!
5: Ik geef aan enkele plaatselijke en landelijke organisaties
5: goede doelen collecte
5: goede doelen
5: gezamenlijke plaatselijke collecte met keuze van doelen
5: gezamenlijke doelen
5: gezamenlijke doelen
5: gezamenlijke collectes
5: Gezamenlijke collecte en plaatselijke verenigingen
5: gezamelijke collectie is prima zoals het nu is.
5: gezamelijke collecte – meerdere malen genoemd
5: gezamelijke collecte in gemeente horst van landelijke organisaties
5: Gezamelijke collecte en plaatselijke verenigingen
5: ER zijn 379 landelijke goede doelen. Ook plaatselijk zijn er veel collectes. Dus ik selecteer gewoon en
verkoop nee aan de rest
5: enkele landelijke goede doelen
5: eigen afweging afh van doel
5: Eenmalig een keer per jaar aan alle goede doelen
5: door mij geselecteerden (waarom staan er twee dezelfde antwoorden?
5: Domme vraag, er is nog maar een gezamenlijke collecte...
5: doelen die mij aanspreken
5: Doelen die ik het belangrijkste vind
5: dieren
5: die ikzelf belangrijk vind
5: die ik belangrijk vind
5: de gezamelijke collecte
5: de collectes van doelen die mij aanspreken
5: Combinatie en doelafhankelijk
5: Collectieve collecte
5: collectieve collecte
5: collectes die ik belangrijk vind
5: bijna altijd
5: bijna alle
5: bij doelen waar ik ook achter kan staan.
5: bij de meeste maar niet bij alle
5: Bij de gezamenlijke collectie
5: bij de gezamelijke collecte
5: Bij collectieve collectes aan de selectieve organisaties die ik wil ondersteunen
5: bij collectes waar ik achter sta, zowel landelijk als locaal
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5: bij alle plaatselijke collectes, soms geven we iets mee als bekenden naar het buitenland gaan, soms
bij landelijke collectes en als maandelijkse donateur aan 1 organisatie.
5: beperkt aantal
5: bekijk per collecte of ik wil geven kan plaatselijk of landelijk zijn
5: Alles in een collekte
5: alleen nog aan organisaties waarvan ik weet dat de directie niet de eigen zakken vult met dat geld, en
het liefst ook alleen met organisaties die meedoen met de jaarlijkse gezamelijke collecte
5: Alleen diegene die ik belangrijk vind
5: alleen die ik een warm hart toe draag
5: alleen bij de gezamenlijke collecte
5: alleen als ze aan de deur komen met de collecte bus
5: afhankelijk wie en wat er komt collecteren.
5: Afhankelijk van doel kan lokaal of landelijk zijn
5: aan de gezamenlijke collecte
5: 1 x per jaar
5: dorpsgericht en landelijke goede doelen, idd bijv kankerstichting, maar bij ons in het dorp is er de
gezamenlijke collecte, wel zo fijn, niet zo vaak mensen aan de deur en het geld wordt netjes verdeeld

2 Hoeveel geld geef je gemiddeld per collecte
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Toelichting
6: Dit ligt eraan voor welke organisatie de collecte is.
5: omdat het gezamenlijk is
5: Ik geef aan doelen waar ik van aanneemt dat er weinig aan de stijkstok blijft hangen, zover als dat te
controleren valt.
5: ik ben kritisch met grote organisaties, de inzet van dat geld is erg ondoorzichtig en ik ben het niet
eens met de hoge salarissen van de topfunctionarissen". zij hebben vaak al hoge en goed betaalde
functies. dit soort functie zou voor een symbolisch klein bedrag gedaan moeten worden, uit puur
idealisme."
5: goede doelen
4: Nogmaals, in Swolgen wordt eenmaal per jaar gecollecteerd voor alle doelen. Dit werkt uitstekend. Is
geregeld door de dorpsraad.
4: Meer dan € 5,00 geven hoeft voor mij niet. Collectes waarbij men meteen al € 10,00 als laagste
bedrag moet betalen, krijgen bij mij niets.
4: bij de gezamenlijke collecte....
3: Er zijn geen collectes meer aan de deur. Deze vraag klopt niet.
3: Afhankelijk om welk doel het gaat. Daarnaast heb ik niet altijd contact geld in huis.
2: wat in net in de portemonnee heb voor de kanker, hard en reuma Fons betaal ik meer
2: de plaatselijke organisaties tussen € 2.= en € 5.=
1: Zolang de directeuren en mannegers etc zoveel geld opstrijken geef ik niets meer. Dan hebben ze
geld genoeg. Voorheen gaf ik altijd maar mijn zuur verdiende geld hoeft niet aan de strijkstok te blijven
hangen. Het is verder ook van de zotte dat in zo`n rijk land mensen langs de deur moeten collecteren
1: ZOLANG DE BURGER NIET WEET ,OF HET GELD WEL OP DE JUISTE PLAATS TERECHT KOMT GEEF IK
NIETS,
1: Goededoelen bazen verdienen al twee ton per jaar
: We geven aan de dorpsraad actie in Swolgen en de rest verschilt nog al .( dorps of niet )
: Verschillend
: Ligt helemaal aan het doel . Zeker niet aan colectanten waar de directeur een vermogen opstrijkt ,dat
die het ook maar net als de collectanten stukje vrijwillig doet!!
: Er is nu een centrale collecte. Ik geef 50 euro. Komt er iets van eigen dorp voorbij, dan geef ik tussen 3
en 10 euro, afhankelijk van het doel.
: eenmalig per jaar € 25,00 voor de gezamenlijke collectes
: Bijna niks omdat ik van de bijstand leef. Wel super goed dat ze het doen
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3 Laat je de tegenprestatie meespelen bij de
keuze voor deelname aan een collecte?
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Toelichting
5: Zolang er nutteloos overheidsgeld wordt gepompt in zinlose projecten en verenigingen of clubs
overheidsgeld krijgen, ze van mij niks. Het ontbreekt vele clubs en verenigingen aan inventiviteit om
vereniging financieel gezond te houden. Zolang aan goede doelen geld wordt verdient, schiet men het
oorspronkelijk doel voorbij. Mensen die niks bezitten geven vaak dat beetje wat ze nog hebben weg
aan noodlijdende mensen. Definieer eerst maar eens wat een `goed doel` is alvorens zo`n vraag
(vragen) te stellen.
5: Mijn antwoord staat er niet bij,ik koop indien men producten verkoopt van de verenigingen uit
sevenum,niet bv kaarten van iemand uit Brabant
4: nvt
4: Meestal ishet voor een vereniging en dat steunen we meestal.
4: Ik heb niet altijd kerststerren of potgrond nodig.
4: Dit verschilt. Bijvoorbeeld een volleybalvereniging die verschrikkelijk lelijke kerstkaarten verkoopt
steunen wij alleen met geld en dan hoeven we de kaarten niet te hebben. Maar als de
carnavalsvereniging potgrond verkoopt dan doen we daar wel zeker aan mee, ook voor de potgrond.
3: acceptgiro`s in de bus doe ik niet aan.
2: sommige dingen zijn leuk en handig, bijv. kinderpostzegels, die heb je toch nodig. Ach, je geeft ze
steun... das al heel wat waard.
2: Niet besparen, maar tegenprestatie toch leveren aangezien dit meestal meer oplevert voor de
organisatie.
2: Ik koop meestal niets, maar geef geld. Dan hebben de verenigingen toch de winst binnen en ik heb
geen spullen, die ik niet gebruik.
2: Heb juist liever dat ze niet met een tegenprestatie komen. Vind het overigens prima nu alle collectes
in 1x en niet elke keer collectes meer aan de deur.
2: Een jaarlijkse collectieve collecte van alle organisaties is een erg goed idee, dat nu in ieder geval in
kronenberg en sevenum een aantal jaren naar tevredenheid draait.
1: Het is leuk iets terug te krijgen, maar dat is niet altijd van toepassing en dan is dat ook goed.
1: Hangt af van de tegenprestatie: bloemen wel, kaarsen niet bijv.
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De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad
HALLO.
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