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Collectemunten
Op 1 januari 2016 stappen we als kerk over
van collectebonnen naar collectemunten.
In deze flyer geven we u alle informatie over
deze collectemunten.
Gezien de voordelen van het gebruik van
deze munten voor u en voor de kerk, wil de
Commissie Beheerzaken u dringend vragen
voortaan van dit systeem gebruik te
gaan maken.
De penningmeester is altijd bereid uw
vragen over de invoering van de
collectemunten te beantwoorden.

Waarom collectemunten
in plaats van euromunten
of collectebonnen?
- Minder risico voor de gemeenteleden die
het contante geld bij de bank brengen.
- De aanschaf van collectemunten kan
voor de aangifte inkomstenbelasting
meegenomen worden bij de aftrekbare
giften.
- Het gebruik van collectemunten verhoogt
de opbrengst van de collecten.
- Het beperken van de stortingskosten voor
de kerk bij de bank.
- Collectemunten zijn eenvoudig te
bestellen en gemakkelijk in het gebruik.
- Het gebruik van collectemunten is
vanwege het hergebruik van de munten
voor de kerk goedkoper dan het gebruik
van collectebonnen.

Minder risico
Het over straat gaan met contanten is niet
zonder gevaar. Bovendien is het bewaren
van grote sommen geld in de kluis van onze
kerk ook niet zonder risico. Collectemunten
zijn voor andere personen buiten onze
gemeente van geen enkele waarde.
Daardoor is het genoemde risico een
stuk minder.
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Aftrekbare giften
Bij uw belastingaangifte kunt u uw giften o.a.
aan de kerkelijke gemeente als aftrekpost
opvoeren. Hierdoor betaalt u minder
belasting en kunt u eventueel meer aan de
kerkelijke gemeente geven. De aanschaf
van collectemunten is voor de fiscus een
controleerbare gift en dus aftrekbaar.

Hogere
collecteopbrengsten
Onderzoek wijst uit dat het gebruik van
collectemunten een hogere opbrengst van
de collecten oplevert. Dat komt allereerst
omdat de munten makkelijk te verkrijgen
zijn. Daarnaast kan door de collectemunten
vooraf een verantwoorde keuze gemaakt
worden voor de collecte.

Reduceren stortingskosten
De bank brengt kosten in rekening voor het
storten van contant geld. Die kosten willen
we zo laag mogelijk houden. Door het
gebruik van collectemunten helpt
u mee deze kosten tot een
minimum te beperken.

Hoe bestel ik
collectemunten?
U kiest het aantal en de kleur van
de munten die u wilt hebben.
U maakt op bankrekeningnummer
NL40 RABO 0325 0123 85 t.n.v.
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, het
bedrag over voor het aantal munten dat u
wilt bestellen. In de omschrijving vermeldt u
het gewenste aantal munten en de kleur.
U kunt minimaal 20 stuks munten per kleur
(muntwaarde) bestellen of een veelvoud van
20 munten (bijvoorbeeld 40, 60 enz. per kleur).
U kunt de volgende munten kopen:
20 witte munten van
€ 0,50 = € 10,20 blauwe munten van € 1,- = € 20,20 grijze munten van € 2,- = € 40,-

Vragen? Mail naar penningmeester@debronhg.nl

