
 
 
 
 
 
 
Collectebonnen  
 
Wat zijn collectebonnen?  
Collectebonnen zijn kleine kaartjes die voor onze gemeente geld vertegenwoordigen. Deze bonnen 
koopt u vooraf door contante betaling of storting op de bankrekening van de gemeente. Op de 
kaartjes staat een waarde aangegeven. Als u een of meer van de kaartjes in de collectezak doet, 
wordt die waarde gerekend als collecte. 
 
Wat is het voordeel van collectebonnen ten opzichte van geld?  
Collectebonnen kunt u vooraf kopen en meenemen naar de kerk. U heeft dan altijd uw collecte op 
zak. U krijgt bij elke aankoop een bewijs van betaling welke kan worden gebruikt voor de giftenaftrek 
op uw aangifte inkomstenbelasting. 
 
Hoeveel bonnen mogen in de collectezak worden gestopt? 
De collectebonnen zijn verkrijgbaar als kaarten verdeeld in 20 afscheidbare bonnen. U mag zelf 
bepalen hoeveel bonnen u in de collecte zak doet. Heeft u bijvoorbeeld een kaart met 
waardebonnen van € 1,00 gekocht, dan mag u per collecte één of meerdere bonnen in de collectezak 
doen. Alles is mogelijk, u mag uw vrijgevigheid zelf bepalen. 
 
Mag er naast de collectebonnen ook geld in de collectezak gestopt worden?  
Ja, de collectebonnen zijn geen vervanging van de geldcollecte. Dat wil zeggen dat u te allen tijde ook 
nog geld in de collecte zak mag doen. U bent niet verplicht om collectebonnen te kopen.  
 
Wat is het gemak van collecte bonnen?  
Het kost tijd en moeite (zware zakken munten) om de munten bij de banken aan te leveren. 
Daarnaast worden, voor de verwerking van het aangeleverde geld door de bank, kosten in rekening 
gebracht. Hoe minder vaak het geld wordt aangeleverd, hoe lager de bankkosten. Het gebruik van 
collecte-bonnen werkt kosten besparend. Het risico van vreemde munten in de collectezak wordt 
met het gebruik van collectebonnen verkleind. De telprocedure wordt versneld en het aantal fouten 
bij het tellen kan worden verminderd.  
 
Voor welke collecte kunnen de collectebonnen gebruikt worden?  
De collectebonnen kunnen worden gebruikt tijdens alle erediensten, voor de 1ste , 2e en 3e collecte, 
avondmaalcollecte en ook voor de doordeweekse Bijbelkringen.  
 
Kunnen de collectebonnen worden gebruikt voor aankoop van koffie of maaltijden?  
Nee, collectebonnen mogen alleen voor de collecte worden gebruikt.  
 
Waar kunnen de collectebonnen gekocht worden? 
Collectebonnen kunnen via de website (hhgmoria.nl/winkel) worden besteld en ook tijdens het geld 
tellen op maandagavond (tussen 19:00 en 19:30 uur). 
 



Wat is de prijs van de collectebonnen? 
De collectebonnen zijn verkrijgbaar in kaarten van € 10,-- / € 20,-- / € 40,-- / en € 100,-- Op het 
bestelformulier zijn de verschillende mogelijkheden aangegeven.  
 
[wordt nog aangevuld] 


