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Heeft u nog contant geld op zak? 
 

U kunt nu ook via uw mobiele telefoon bijdragen aan de collectes. 
Ook bij Dominicusgangers komt het voor dat tijdens de collecte contant geld 
en/of collectebonnen  ontbreken. Daarom hebben we vanaf  één september 
aan onze huidige manieren van bijdragen aan de collectes een nieuwe 
manier toegevoegd. U kunt nu ook via uw mobiele telefoon gaan doneren.   
We maken gebruik van het systeem Givt,  een gebruiksvriendelijke App die 
het mogelijk maakt het gevoel van ‘geven’ tijdens de dienst te behouden en 
de anonimiteit van de gever te waarborgen. (Zie ook hun website 
www.givt.app) 
  
Hoe werkt dit? 
Het enige wat u hoeft te doen is: 
De Givt-app downloaden op uw mobieltje en u eenmalig registreren bij Givt.  
 
Hoe doet u dat?  
1.  Via de App Store of Google Play downloadt u de Givt-app. 
2.  De app vraagt u om u te registeren door opgave van uw e-adres,  
               uw woonadres, een wachtwoord, uw mobiele telefoonnummer en uw             

bankrekeningnummer. 
3.          Tevens machtigt u Givt om tijdens een collecte het door u vast  
              te  stellen bedrag van uw rekening af te schrijven. 
4.          Tijdens de collecte geeft u in de app op uw mobiele telefoon  aan,  

welk bedrag u wilt bijdragen en vervolgens haalt u uw mobiel langs  
het gebruikelijke  collectemandje.                             

5.  Dit mandje is voorzien van een zendertje dat de gegevens over uw gift verder naar Givt 
transporteert. 

6.  Op uw bankafschriften kunt u zien dat het bedrag is afgeschreven. 
7.  Eens per jaar kunt u voor uw belastingopgave bij Givt een overzicht opvragen van al uw in 

dat jaar gedane giften met de app. 
 
 

Met Givt geeft u dus makkelijk, veilig en anoniem. 
  

Doneren in contanten of met collectebonnen blijft uiteraard ook mogelijk.   
 

Naast het bijdragen aan de wekelijkse collecten, blijven natuurlijk de mogelijkheden bestaan van 
een periodieke gift of een door de fiscus erkende overeenkomst voor een periodieke gift.  
Ook kunnen Dominicusgangers de Dominicusgemeente opnemen  in hun testament. 
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