Digitaal collecteren met Givt – hoe werkt het?
Het is al enige tijd mogelijk om via uw smartphone mee te doen met de collecte tijdens de
kerkdiensten. Erg handig in deze coronaperiode waarin er geen fysieke diensten zijn. We werken
hiervoor samen met de app van Givt. De Givt-app is er voor iOS en Android en kunt u gratis op uw
smartphone downloaden via de App Store of Google Play Store. U kunt ook naar
www.givtapp.net/download gaan.
Moeilijk? Nee, valt reuze mee!
Na het downloaden van de app en het invoeren van uw e-mailadres, kunt u meteen een gift doen
aan één of meerdere collectes. Daarvoor heeft u geen internet nodig, maar wel een Bluetooth
verbinding. Meestal staat deze standaard aan. Is dat niet het geval, dan kunt u die aanzetten in uw
instellingenmenu. Daarna moet u uw registratie voltooien en dat kan alleen als u een
internetverbinding hebt. Bij het registreren vult u een aantal persoonlijke gegevens in (uw adres,
mobiele nummer en rekeningnummer). Ook geeft u een machtiging af om uw gift van uw rekening te
laten afschrijven. De Givt-app is zo ontworpen dat u makkelijk door dit proces wordt geleid.
Zo geeft u aan meerdere collectes
Met de app kunt u aan meerdere collectes geven. Druk op ‘Collecte toevoegen’ om een collecte toe
te voegen. Voor iedere collecte voert u een bedrag in. Wilt u alleen geven aan de eerste, dan kunt u
de tweede en derde overslaan, dan wel een variant daarop.
QR-code
Bij onze huidige digitale diensten komt tijdens of na het collectemoment een QR-code in beeld. Die
scant u met uw telefoon, en klaar!

Zender aan collectezak
Als we straks weer fysiek bij elkaar komen…, dan houdt u, als de collectezak langskomt, uw telefoon
bij de collectezak. Via een zendertje wordt er verbinding gemaakt met de app. U hoeft uw telefoon
maar één keer bij een collectezak te houden om voor álle collectes te geven. Het maakt niet uit bij
welke collectezak u de telefoon houdt. De gekozen bedragen worden opgeslagen, van uw
bankrekening afgeschreven en aan de kerk overgemaakt. Wanneer u op het moment van geven geen
internetverbinding hebt, wordt de opdracht op een later moment bij het heropenen van de app
verstuurd. Bijvoorbeeld als u thuis bent en weer gebruik maakt van WiFi.
Lijst
U kunt ook geven door een doel uit ‘de lijst’ te kiezen, zoals GK De Bron IJsselmuiden. En dat kan
altijd. Dus vóór, na of tijdens de dienst. Met deze optie heeft u alle tijd. No stress...
Hoooh! Ik me vergist!!!
Heeft u zich vergist en had u anders willen geven? Geen nood, want u kunt altijd uw storting
herroepen.
Is de app veilig?
Ja, de app is goed beveiligd. U moet bepaalde persoonsgegevens invullen, maar die worden niet
doorgegeven aan of gebruikt door anderen. U geeft anoniem, niemand kan zien wie wat geeft. De
Bron krijgt alleen maar te zien hoeveel mensen er hebben gegeven en hoeveel er in totaal aan elke
collecte gegeven is met Givt.

Ook thuis geven of in de kerk vóór de dienst
Met Givt kunt u ook thuis of vóór aanvang van de dienst al aan de collectes geven! Vanaf de vrijdag
voorafgaand aan de zondag tot en met de donderdagavond na de zondag kunt u geven aan de
collectes van die zondag. Handig voor mensen die thuis (later) meeluisteren of niet naar de kerk
kunnen. De collecte is zichtbaar in de app en het is niet per se nodig gebruik te maken van de sensor
in de collectezak. U kunt dus ook vóór de dienst al vast geven, als u liever niet tijdens de kerkdienst
met uw smartphone in de weer wilt zijn. U kunt daarvoor dan ook de QR-code gebruiken.
Givt ook aftrekbaar voor de belasting
U kunt voor elk jaar een overzicht van al uw Givt-giften downloaden. Dit overzicht kunt u dan mooi
gebruiken als bewijs bij uw belastingaangifte.
Werkt het ook bij andere kerken?
Als u in een andere kerk bent waar ze ook Givt gebruiken, kunt u dat gewoon daar ook gebruiken. Of
bij een collecte aan de deur. U hoeft er geen ander account voor aan te maken. Het doel waaraan u
geeft wordt bepaald door het zendertje in of aan het collectemiddel.
Heeft u vragen?
Kijk voor meer informatie op www.debronijsselmuiden.nl (klik op de Givt-banner). Of stuur een mail
met uw vraag naar Arjen van de Vinne of Henk Steenhuis. Of bel hen. Zij zullen proberen om uw
vraag zo goed mogelijk te beantwoorden: arjen@van der vinne.nu (tel. 06-27838245) resp.
h-steenhuis@ziggo.nl (tel. 06-43035700).
Toch contant betalen?
De huidige manier van collecteren via contant geld en collectebonnen blijft gewoon. Als u niet mee
doet met de nieuwe ontwikkelingen van Givt, dan kunt u gebruik blijven maken van deze
‘traditionele’ middelen.
Wie en wat is givt?
De naam Givt is gekozen omdat het zowel om ‘giving’ gaat, alsook om de ‘gift’ op zich. Achter Givt zit
een team van specialisten. Veel kerken, goede-doelen-organisaties, stichtingen en instellingen zijn bij
Givt aangesloten.
Givt is dé oplossing voor het meedoen aan een collecte zonder contant geld. Met de Givt-app gebruik
je je smartphone en zo is het heel gemakkelijk om een bedrag te geven aan een collecte. In de kerk,
aan de deur of liggend op de bank in huis.
Het geven van geld is niet zomaar een financiële transactie, het is vaak een persoonlijk en bewust
moment. Vandaar dat de Givt-app zo ontwikkeld is dat het net zo natuurlijk aanvoelt als het geven
van contant geld.

