Vragen en Antwoorden

Wat is Digicollect?
Digicollect is de mogelijkheid om online te collecteren. Je maakt op de website een digitale collectebus
aan, deelt de weblink daarvan via e‐mail, WhatsApp en sociale media en vraagt mensen te doneren.

Waarom Digicollect?
Digicollect is naast de reguliere Collecte een mogelijkheid om extra geld op te halen voor de clubkas
en de projecten van Jantje Beton.

Voor wie is de Digicollect?
Iedereen die Jantje Beton en/of lokale club wil steunen mag een digitale collectebus aanmaken en
online collecteren. Je kiest zelf voor wie je collecteert: 50% voor de clubkas en 50% voor de projecten
van Jantje Beton; of 100% voor de projecten van Jantje Beton.

Wanneer mag er met Digicollect gecollecteerd worden?
Vanaf 14 februari kan iedereen een collectebus aanmaken. Jantje Beton adviseert om de digitale
collecte zoveel mogelijk in dezelfde periode in te zetten als de reguliere Collecte. Kijk op de website
van Jantje Beton om te zien wanneer er in jouw gemeente wordt gecollecteerd. Eind maart wordt de
eindstand van de digitale collectebussen opgemaakt. Vanaf 1 april kun je geen geld meer ophalen voor
je club via Digicollect.

Hoe kunnen mensen doneren?
Doneren in de digitale collectebus kan via i‐Deal, PayPal, creditcard of eenmalige machtiging.

Welke kosten zitten er aan de digitale collecte verbonden?
Gebruik van de digitale collectebus is voor clubs en collectanten gratis.

Is er een minimale leeftijd voor het online collecteren?
Nee. Iedereen mag een online collectebus aanmaken.

Wanneer wordt de opbrengst uitbetaald?
Jantje Beton streeft er naar om in april de opbrengst van alle Digitale collectebussen die voor jouw
club zijn aangemaakt, op de rekening van de club te storten. De contactpersoon van jouw club ontvangt
per e‐mail een bevestiging van het opgehaalde bedrag zodra de opbrengst is uitbetaald.

Meer informatie?
www.jantjebeton.nl/collecte
030-2427265 (werkdagen 08.30-17.00 uur)
collecte@jantjebeton.nl
Doei! Jantje Beton Collecteteam

