Van Givt naar doneren via Bron-app
Givt stopt
Eén van de mogelijkheden van de nieuwe Bron-app is het digitaal collecteren. Dit type collecte
kenden we al via de Givt, maar vanwege de Bron-app blijven er geen twee systemen van digitaal
collecteren in stand. Daarom stopt per 1 september a.s. Givt en zijn we al begonnen met digitaal
collecteren via de Bron-app. Dit is niet alleen handiger, maar ook goedkoper.
Diverse doneermogelijkheden
In alle gevallen blijft het mogelijk om te doneren via de collectezakken in de hal van de kerk; of dat u
giraal uw bijdrage overmaakt; dan wel dat u gebruik maakt van collectebonnen.
Hoe werkt het geven via de Bron-app?
▪ Onderin de Bron-app vindt u het icoontje ‘geven’.
▪ Als u dat aanklikt, dan moet u eerst uw eigen saldo opwaarderen. Hoe?
▪ Tik op het blauwe vakje ‘opwaarderen’.
▪ U kiest het bedrag waarmee u uw saldo wilt opwaarderen. Net als bij het kopen van collectebonnen
is het handig om in één keer een redelijk bedrag voor de komende periode aan te schaffen. Dat is
ook voordeliger want het opwaarderen kost 29 cent per keer. Als u dus één keer opwaardeert met
bijvoorbeeld 50 of 100 euro, dan kost dat slechts 29 cent. Maar als u elke week opwaardeert met
bijvoorbeeld 5 euro, dus 52 keer per jaar, dan kost u dat 52 x 29 cent…
▪ Als u vervolgens uw bank heeft geselecteerd en op het pijltje klikt, dan wordt u doorverwezen naar
uw eigen bank-app en kunt u uw betaling bevestigen.
▪ Zo, dat is dan geregeld…
▪ Weer terug in de Bron-app krijgt u de collectes te zien.
▪ U kunt met de + en de – aangeven welk bedrag u wilt geven aan welke collecte. Of u klikt op
‘bedrag’ en vult dat in.
▪ Bent u daarmee klaar, druk dan op ‘geven’. Daarmee is uw bedrag gegeven aan de verschillende
collecten. En is ook uw saldo met hetzelfde bedrag verminderd.
▪ Soms is er meer informatie over de betreffende collecte. Klik dan op ‘collecte’ voor meer
informatie.

