Handleiding aanmaken en delen online collectebus
Collectebus aanmaken
Het maken van een online collectebus is heel eenvoudig. Iedereen kan het! U heeft geen
technische kennis nodig. Wat u wel nodig heeft is een e-mailadres. In deze handleiding leest
u hoe u uw persoonlijke collectebus aanmaakt en hoe u deze deelt met uw vrienden, familie,
kennissen, collega’s en de rest van uw netwerk.
Ga via uw computer of mobiele telefoon naar kerkinactie.digicollect.nl en accepteer de
cookies. Klik op de rode knop ‘Collectebus aanmaken’.

Er zijn twee opties om uw collectebus aan te maken via uw e-mailadres, de groene knop, en
via Facebook, de blauwe knop.

Optie: Collectebus aanmaken via Facebook
Kiest u voor Facebook dan verschijnt er een inlogscherm met uw Facebook account. Vul uw
e-mailadres waar uw berichten op wilt ontvangen en vul nogmaals uw e-mailadres in ter
bevestiging. Schrijf uw persoonlijke motivatie om te collecteren. Deze kunt u later nog
aanvullen of wijzigen. Accepteer de algemene voorwaarden en klik op collectebus
aanmaken.
Optie: Collectebus aanmaken via uw e-mailadres
U kunt ook uw collectebus aanmaken via uw e-mailadres. Klik op de knop ‘Doorgaan met
e-mailadres’. Kies een foto en vul het formulier in. Bedenk een persoonlijk wachtwoord en
herhaal dit ter bevestiging. Typ vervolgens uw motivatie bij ‘Ik collecteer omdat,...” en geef
aan waarom mensen op uw collectebus moeten doneren. Accepteer de Algemene
voorwaarden en klik op de rode knop ‘Mijn collectebus aanmaken’.

Gefeliciteerd met uw online collectebus!

Collectebus delen
U heeft uw collectebus met succes aangemaakt en kunt direct beginnen met het delen van
uw bus om donaties te werven.

U ziet dat u via verschillende social media uw collectebus kunt delen. Dat kan via Facebook,
LinkedIn, Twitter, Whatsapp, e-mail en via uw unieke QR-code. De ervaring leert dat delen
via Whatsapp de meeste donaties oplevert.

Een tip: voeg uw collectebus toe als bladwijzer op uw computer of zet hem op het
beginscherm van uw mobiele telefoon. Zo heeft u uw collectebus altijd bij de hand.
Hieronder staat beschreven hoe u dat kunt doen.
Uw collectebus toevoegen aan uw computer
U collectebus toevoegen op uw computer doet u als volgt. Klik op het sterretje rechts van de
adresbalk. Klik dit sterretje aan en geef de bladwijzer een naam.

Vervolgens verschijnt uw collectebus onder de adresbalk.

Uw collectebus toevoegen aan uw mobiele telefoon
Open op uw mobiele telefoon de ‘Bedankt!’ e-mail die u heeft ontvangen nadat u de
collectebus heeft aangemaakt. Tik in de ‘Bedankt!’ e-mail op ‘Collectebus bekijken’. Voor de
Iphone geldt deze werkwijze als volgt:

1. Tik op het ‘delen’ icoontje.

2. Scroll naar beneden en tik op
‘Zet op beginscherm’

3. Tik op ‘Voeg toe’

4. Uw collectebus is toegevoegd.

Op de Tips & tricks pagina van Kerk in Actie vindt u tips hoe u uw collectebus kunt delen en
vindt u inspiratie van andere collecten.
De websitebouwer van DigiCollect heeft een algemeen filmpje gemaakt voor het aanmaken
en delen van een collectebus. Deze kunt u bekijken via deze link.

