
   
 

   
 

 
 
 
 
 

 

Vragen en antwoorden online collecteren 
Je kunt op onze site direct een online collectebus aanmaken in een paar 
eenvoudige stappen en starten met online collecteren. Deze persoonlijke 
pagina kun je via WhatsApp, e-mail of social media verspreiden. Jouw familie, 
vrienden en collega’s kunnen op deze pagina eenvoudig anoniem een online 
donatie in jouw collectebus doen. De online donatie is eenmalig en kan 
anoniem. Als een gever geen naam, e-mailadres of telefoonnummer 
achterlaat, zal hij/zij niet gebeld of gemaild worden na het doen van een gift. 
Maak jij ook een bus aan?! 
 

Waarom online collecteren 

Voor wie is online collecteren bedoeld? 
Iedereen die tijdens de Jantje Beton Collecteweek zijn club en/of Jantje Beton wil steunen 
kan een online collectebus aanmaken via ons platform digicollect. De club moet wel 

aangemeld zijn voor onze collecte. 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. 
 
Waarom zou ik online collecteren? 
1) Het is een typisch geval van en-en. Naast de reguliere huis-aan-huis collecte biedt online 
collecteren de mogelijkheid om extra geld op te halen voor de clubkas en de projecten van 
Jantje Beton.  
2) Uit voorgaande jaren blijkt dat het loont om ook je familie en vrienden een donatie te 
vragen. Gewoon thuis vanaf je bank! De gemiddelde online donatie is €8,-! 

3) Daarnaast weten we niet wat corona dit jaar tijdens de collecte betekent, dus als er 
collectanten niet langs de deur kunnen om die reden, kunnen ze wel vanuit huis collecteren! 
4) Je kunt met online collecteren direct zien wat je opgehaald hebt. Hoe leuk is dat? 
 
Kan ik ook 100% voor mijn club collecteren? 
Nee, dat kan niet. Je kunt wel 100% voor de projecten van Jantje Beton collecteren. 
 
Hoe kan ik 100% voor de projecten van Jantje Beton collecteren? 
Dit kan door bij het aanmaken van je bus op de vraag voor welke club je collecteert Jantje 

Beton in te voeren. 

 
Doneren 
Hoe kunnen mensen doneren? 
Doneren in een online collectebus kan via i‐DEAL of een creditcard. 
 
Is het veilig om online te doneren? 
Ja, online een donatie doen is eenmalig en kan anoniem. Je hoeft je naam namelijk niet in te 
vullen en we vragen niet om een telefoonnummer. Je e-mailadres laat je alleen achter 

wanneer je lid wilt worden van de Speelbeweging. Daarnaast heeft de website het Privacy 
Waarborg, dat betekent dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. 
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Aanmaken online collectebus 
Hoe maak ik een online collectebus aan en ga ik collecteren? 
1) Je maakt op onze website een online collectebus aan in een paar eenvoudige stappen die  
zich vanzelf wijzen. 
2) Je geeft aan of je als particulier of organisatie collecteert. 
3) Je kunt je clubnaam selecteren (of Jantje Beton) 
4) Je geeft aan op je persoonlijke pagina van je collectebus waarom jij collecteert. 
5) Met de buttons/icoontjes op je persoonlijke pagina kun je je 
collectebus via Whatsapp, LinkedIn en e-mail versturen naar je 
vrienden, familie en collega's met de vraag of ze willen doneren.  
 
Ik heb een account aangemaakt, maar wil een andere 
foto. Hoe doe ik dat? 
Je foto kun je aanpassen wanneer je ingelogd bent. Klik rechtsboven op het poppetje en kies 
voor 'profiel wijzigen'. Hier kun je je profielfoto wijzigen. Kies bij voorkeur een foto van 
minimaal 50 kB anders is deze niet scherp. 

Ik heb een account aangemaakt, maar wil mijn tekst aanpassen. Hoe doe ik dat? 
Je kunt je tekst en naam aanpassen wanneer je ingelogd bent. Klik rechtsboven op het 
poppetje en kies voor 'profiel wijzigen'.  

Wat vul ik in bij de motivatie? 
Op de pagina begint de tekst met ‘Ik collecteer omdat .. ‘ Vertel waarom jij collecteren voor 
Jantje Beton zo belangrijk vindt. Het gaat om jouw verhaal. Wanneer je het moeilijk vindt 
kun je onderstaande tekst gebruiken: 

Buitenspelen is superbelangrijk, maar niet vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen spelen bijna 
nooit buiten. Voor kinderen met een beperking is dat vaak onmogelijk. Tijdens de collecte 
haal ik (samen met mijn club) geld op. 50% van de opbrengst is voor de eigen clubkas en 
50% is voor projecten van Jantje Beton. 

NB: Indien je 100% voor Jantje Beton collecteert kun je dit ook in je motivatie aangeven. 

In de url staat een verkeerde naam. Kunnen jullie dat aanpassen? 
Nee helaas. We kunnen wel de bus verwijderen zodat er een nieuwe bus aangemaakt kan 
worden. Dit kan alleen wanneer de bus nog geen opbrengst heeft. 

Mijn clubnaam wordt niet (goed) weergegeven. Kunnen jullie dat aanpassen? 

Ja dat kan. Stuur ons een mailtje via collecte@jantjebeton.nl zodat het ook in overige 

administratie goed vermeld wordt. 

Ik had vorig jaar al een bus aangemaakt, waar is die gebleven? 
We hebben alle lege bussen verwijderd omdat het inloggen op de webpagina is aangepast. 
Bussen die al een opbrengst hadden of in 2022 zijn aangemaakt, blijven bestaan. Zou je zo 
vriendelijk willen zijn een nieuwe bus aan te maken? Hartelijk dank! 
 
Voorheen kon ik via Facebook inloggen in op mijn persoonlijke pagina, waarom 
kan dat niet meer? 

Facebook stelt steeds strengere eisen aan deze koppelingen en past deze eisen bovendien 
zonder aankondiging aan. Dit heeft ertoe geleid dat koppelingen steeds vaker worden 
afgekeurd door Facebook. Hierdoor zag onze partner zich genoodzaakt om de inlog met 
Facebook te verwijderen.  
 
Zitten er kosten aan het aanmaken van een online collectebus? 
Nee. Gebruik van de online collectebus is voor clubs en collectanten gratis. Goed hè. 
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Opbrengst online collecte 
Hoeveel hebben we al opgehaald met de club via Digicollect? 
De tussenstand wordt tijdens de collecteweek dagelijks bijgewerkt. De clubcoördinator kan 
de opbrengst zien in de Collecte Community onder ‘Mijn opbrengsten’. Voor en na de collecte 
updaten we de tussenstand 2x per week. Tot aan de eindstand op 1 april. De opbrengst van 
je eigen bus kun je zelf raadplegen via je persoonlijke pagina. 

Kan ik zien hoeveel bussen er voor mijn club zijn aangemaakt? 

Ja, dat kan. Typ op de digicollectpagina in de zoekbalk precies de naam van de club in. En je 

ziet de bussen verschijnen. 

Wanneer mag er online gecollecteerd worden? 
Vanaf 7 februari kan je een online collectebus aanmaken. Wij adviseren je om de online 
collecte zoveel mogelijk in dezelfde periode in te zetten als de huis-aan-huis collecte omdat 
het dan logischer is voor de gever. De collecte is van 7 t/m 12 maart. Eind maart wordt de 

eindstand van de online collectebussen opgemaakt. Vanaf 1 april kun je geen geld meer 
ophalen voor je club via Digicollect. 
 
Wanneer wordt de opbrengst uitbetaald? 
Al in april ontvangt de club opbrengst van alle online collectebussen die voor de club zijn 
aangemaakt. De contactpersoon van jouw club ontvangt per e‐mail een bevestiging van het 
opgehaalde bedrag zodra de opbrengst bekend is. 
 

Contact  

Staat jouw vraag hier niet bij? Bel of mail ons gerust. We helpen je graag verder. 
030-242 7265  
collecte@jantjebeton.nl 
www.jantjebeton.nl/collecte 
 

Doei! En heel veel succes  
Jantje Beton Collecteteam 
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