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Aanvragen van een collecte voor doelen buiten de Dominicusgemeente. Hoe werkt dat?
Meer informatie over het aanvragen van een extra collecte én hoe zo’n verzoek wordt behandeld:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een extra collecte kan op elk moment in het jaar worden aangevraagd. In de periode
oktober/november wordt er ook een oproep gedaan om aanvragen in te dienen.
Een aanvraag is altijd schriftelijk. Indienen kan bij voorkeur via email naar:
collectencommissie@dominicusamsterdam.nl.
De oproep om extra collectes aan te vragen verschijnt in de orde van dienst en/of de
nieuwsbrief. De oproep komt ook op de website en in de Dominicuskrant.
Elk jaar in januari wordt een planning gemaakt voor de verdeling van de aanvragen over dat
jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met actualiteit en urgentie.
Nadat de planning is gemaakt, krijgt de aanvrager bericht of de aanvraag gehonoreerd is.
Informatie over de datum voor de collecte volgt later.
Er zijn 12 extra collectes in het jaar, waarvan één collecte voor het Open Huis met Kerstmis.
De collectes worden gehouden op zondag. Alleen de collecte in december wordt gehouden op
Kerstavond.
De aanvragen worden behandeld door de Commissie Collecten voor Derden. Deze
commissie valt onder de Beheercommissie.
In hoofdstuk 13 van de Structuurnota vindt u meer informatie over deze commissie. De
structuurnota is gepubliceerd op de website van de Dominicus( klik hier ).

Voor wat voor doelen kan worden gecollecteerd?
•
•
•

Voor kleinschalige doelen en projecten die geen of minimale overheidssubsidies ontvangen.
De opbrengst van de collectes dient ten goede te komen aan de zwaksten in de samenleving.
Een doel heeft een collectieve bestemming en is dus geen ondersteuning van één of enkele
individuele mensen.
• De voorkeur gaat uit naar projecten die streven naar ontwikkeling van mensen in
zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
• De voorkeur gaat uit naar doelen waarbij bezoekers van de Dominicus zelf betrokken zijn.
• De commissie streeft naar een balans tussen binnen- en buitenlandse doelen.
• Er kan geen collecte worden aangevraagd voor de dekking van terugkerende kosten of
operationele kosten.
• Het doel van moet concreet zijn en de opbrengst van de extra collecte moet een verschil
kunnen maken.
Voorbeeld: geen extra collecte voor doelen waarvoor andere organisaties geld inzamelen, zoals bij
een natuurramp. Dan kan er al gedoneerd worden aan bijvoorbeeld Giro 555.
Voorbeeld: geen extra collecte voor de salarissen van leerkrachten; wel een extra collecte voor
lesmaterialen.
Hoe vaak kan een extra collecte worden aangevraagd?
•
•

commissie wil graag zo veel mogelijk doelen een kans bieden op een extra collecte. Daarom
kan voor een doel, met uitzondering van het Open Huis met Kerstmis, niet ieder jaar een
collecte worden toegewezen.
Na een collecte kan hetzelfde doel na twee jaar weer opnieuw een aanvraag indienen.
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Wat moet er in een aanvraag staan?
•
•
•
•
•
•

Wie is de aanvrager?
Indien van toepassing: wat is de persoonlijke betrokkenheid van de aanvrager bij de
Dominicus?
Wat is het doel? En hoe wordt dit doel gesteund, bijvoorbeeld vanuit een stichting of een
vereniging.
Een concrete omschrijving waar de opbrengst voor gebruikt gaat worden.
Een begroting, met vermelding van de overige financiële ondersteuning die is of wordt
verkregen. Zo kan getoetst worden of het doel waarvoor de collecte wordt gevraagd, ook
haalbaar is.
Het rekeningnummer waar de opbrengst gestort kan worden. Dit moet een Nederlands
rekeningnummer zijn. De opbrengst kan niet op een privé rekening gestort worden.

Terugkoppeling na de collecte
•
•

Binnen een jaar na de collecte verwacht de Collectencommissie een terugkoppeling over de
besteding van de opbrengst van de collecte. Zo kan de Dominicusgemeente geïnformeerd (en
gemotiveerd!) worden over de doelen waarvoor gegeven is.
Deze terugkoppeling is een voorwaarde bij het aanvragen van een volgende collecte.
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