Digitaal collecteren met Givt – hoe werkt het?
Vanaf nu is het mogelijk om ook via je smartphone mee te doen met de collecte tijdens de kerkdiensten. We
werken hiervoor samen met de app van Givt. De Givt-app is er voor iOS en Android en kun je gratis op je
smartphone downloaden via de App Store of Google Play Store (zoeken op Givt). Links daarheen staan op
www.loosduinen-centrum.nl.
Na het downloaden van de app en het invoeren van je e-mailadres, kun je meteen een gift doen aan beide collectes.
Daarvoor heb je geen internet nodig, maar wel een Bluetooth verbinding. Meestal staat deze standaard aan. Is dat
niet het geval, dan kun je die aanzetten in je instellingenmenu.
Daarna moet je registratie voltooien en dat kan alleen als je een internetverbinding hebt. Bij het registreren vul je een
aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en rekeningnummer). Ook geef je een
machtiging af om je gift van je rekening te laten afschrijven. De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit
proces wordt geleid.
Zo geef je aan twee collectes
Met de app kun je aan meerdere collectes geven. Druk op ‘Collecte toevoegen’ om een collecte toe te voegen. Voor
iedere collecte voer je een bedrag in. Wil je alleen geven aan de tweede dan kun je de eerste overgeslaan..Als de
collectezak langskomt, houd je je telefoon bij de collectezak. Via een zendertje wordt er verbinding gemaakt met de
app. Je hoeft je telefoon maar één keer bij de collectezak te houden om voor beide collectes te geven. Het maakt niet
uit bij welke collectezak je de telefoon houdt.
De gekozen bedragen worden opgeslagen, van je bankrekening afgeschreven en aan de kerk overgemaakt. Wanneer
je op het moment van geven geen internetverbinding hebt, wordt de opdracht op een later moment bij het
heropenen van de app verstuurd. Bijvoorbeeld als je thuis bent en weer gebruik maakt van WiFi.
Heb je je vergist en had je toch niet willen geven? Geen nood want je kunt altijd je storting herroepen.
Is de app veilig?
Ja, de app is goed beveiligd. Je moet bepaalde persoonsgegevens invullen, maar die worden niet doorgegeven
aan/gebruikt door anderen.
Je geeft anoniem, niemand kan zien wie wat geeft. De Abdijkerk 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 kun je ook thuis of voot aanvang van de dienst al aan de collectes geven! Vanaf de donderdag voor de
zondag tot en met de woensdag na de zondag kun je 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 perse nodig
gebruik te maken van de sensor in de collectezak. Je kunt dus ook voor de dienst vast geven, als je liever niet tijdens
de collecte met je smartphone in de weer wilt zijn. Je kunt daarvoor dan ook de QR-code gebruiken.
QR code
Op de Orde van dienst wordt voortaan een QR-code afgedrukt. Door in de app het gewenste bedrag klaar te zetten en
vervolgens te kiezen voor betaling via de “QR-code”, wordt uw camera vanzelf ingeschakeld en kunt u de QR-code
inscannen en daarmee wordt de betaling automatisch uitgevoerd.
Givt ook aftrekbaar voor de belasting
Je kan voor elk jaar een overzicht van al jouw giften die zijn gegeven met Givt downloaden. Dit overzicht kan je dan
mooi gebruiken als bewijs bij je belastingaangifte.
Werkt het ook bij andere kerken?
Als je in een andere kerk bent waar ze ook Givt gebruiken, kun je dat gewoon daar ook gebruiken. Of bij een collecte
aan de deur. Je hoeft er geen ander account voor aan te maken. Het doel waaraan je geeft wordt bepaald door het
zendertje in de collectezak.
Heb je vragen?
Kijk voor meer informatie op www.loosduinen-centrum.nl (klik op de Givt-banner). Of stuur een mail met je vraag
naar Fred Hoenderdos, die zal proberen je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden: famhdos@xs4all.nl
Toch contant betalen?
Er verandert niks aan de huidige manier van collecteren. Vindt u deze ontwikkeling maar niks, dan maakt u er gewoon
geen gebruik van.

