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‘Een
kleine
moeite’
Tornvald van Lienden
(37) uit Roosendaal
wist niets over het Prin-
ses Beatrix Spierfonds.
Tot hij zich ging inlezen.
Daarna meldde hij zich
al snel als collectant.

Een vriendin ver-
telde over het

Spierfonds. De Kanker-
bestrijding kende ik na-
tuurlijk, maar ALS en de
ziekte van Pompe zei-
den mij niets. Ik heb ook
niemandmet een spier-
ziekte inmijn omgeving.
Maar toen ikme inlas
werd ikmeteen gegrepen
door de ernst van dit soort
ziektes. Het begint heel
langzaam,maar je takelt
steeds verder af. Je
spraak wordt beïnvloed.
Jemotoriek. Je ademha-
ling. Heel heftig. Mijn spie-
ren doen het nog prima en
ik vind het fijn om ze als
collectant in te zetten voor
zo’n belangrijk doel.”
Inmiddels gaat Van Lien-
den al vijf jaar trouw de
deuren langs. ,,Het is een
kleinemoeite: maar één
week in het jaar, een paar
uurtjes per dag. Soms
neem ikmijn dochtertje
van 7mee.Wij hebben het
goed en ik vind het be-
langrijk datmensen zich
inzetten voor zij die het
minder hebben. Er wordt
nog heel hartelijk gerea-
geerd aan de deur. Na-
tuurlijk heeftmen steeds
minder kleingeld, maar
danworden er spaarpot-
jes omgekeerd of er
wordt in jassen gezocht.
Dan komt er altijd wel
wat boven tafel.”

€109Bedrag dat in 2012

gemiddeld door een

collectant werd
opgehaald
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achtergrond
geld inzamelen

Debus blijft
rammelen
Bijdragen aan het goede doel In tijden van benefietshows,
sms-donaties en doe-het-zelf-filantropie gaan collectanten
nog ouderwets de deuren langs. Een laatste stuiptrekking
of toekomstproof?

oensdag is Nederland

1 voor de vierde keer

het decor van ‘Sta op

tegen kanker’. In 2012

was de benefietavond

van KWF Kankerbe-

strijding goed voor

62.000 donateurs, die

een aanzienlijk deel van

de 137,2 miljoen euro voor het

succesvolste fondsenwervende doel van

Nederland ophaalden. Andere inkomsten

kwamen uit erfenissen (33,5 miljoen),

campagne Alpe d’HuZes (32,1 miljoen) en

eigen loterijen (9,5 miljoen).

En dan was er natuurlijk ook nog de

jaarlijkse collecteweek. Al bleef de op-

brengst daarvan 800.000 euro onder de

beoogde 8,3 miljoen steken, en daalde de

opbrengst in 2013 zelfs verder – deels door

de ophef rond Alpe d’HuZes – tot 6,3 mil-

joen. ,,Mensen hebben minder kleingeld,

zijn minder thuis en er zijn minder collec-

tanten,” liet woordvoerder Marjolein

Swart in augustus al optekenen in deze

krant. ,,Maar ik geloof niet dat de collecte

zal verdwijnen. In ieder geval niet bij het

KWF.”

En ze is niet de enige. Uit cijfers van het

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

blijkt dat de gezamenlijke collecte-inkom-
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W
sten van goede doelen al jaren afnemen:

van 64,4 miljoen euro in 2009 tot 54,7

miljoen in 2012. En toch gaan volgens

schatting nog jaarlijks 500.000 vrijwilli-

gers de deuren langs. Swart: ,,Het is zo

oer-Hollands.”

Urk is gul
Het potje kleingeld in de gang is inder-

daad zo Nederlands als het kuiltje in de

jus. Al in de 17de eeuw gingen aalmoeze-

niers, predikanten en zelfs burgemeesters

van deur tot deur om geld in te zamelen

voor armen of slachtoffers van overstro-

mingen en branden. Hun schalen munt-

geld maakten plaats voor gesloten collec-

tebussen, maar het fenomeen wist de

Al in de 17de
eeuw zamelde
men hier geld in.
Het potje kleingeld
in de gang is net zo
Nederlands als het
kuiltje in de jus

tand des tijds verder glansrijk te door-

staan.

,,De collectetraditie is in Nederland

sterker dan elders,” vertelt hoogleraar

René Bekkers van de Werkgroep Filan-

tropische Studies aan de VU. ,,In de Ver-

enigde Staten is het verschijnsel in de

jaren ’70 bijvoorbeeld al verdwenen.

Onder meer omdat er na een aantal ge-

weldsincidenten nog maar moeizaam

vrijwilligers werden gevonden.”

Dat wil volgens de hoogleraar niet zeg-

gen dat Nederlanders buitengewoon vrij-

gevig zijn. ,,In Amerika geven gemiddeld

minder mensen aan een kleiner aantal

doelen, maar het bedrag is wel hoger:

2 procent van het BNP ten opzichte van

0,8 procent bij ons.”

Jaarlijks krijgen 26 goede doelen van

het Centraal Bureau Fondsenwerving een

eigen collecteweek toegewezen. De rest

van het jaar blijft vrij voor overige fond-

sen, die wel eerst bij de gemeente moeten

aankloppen voor een vergunning.

Dat ook vanaf de reservebank succesvol

kan worden geworven bewees Natuur-

monumenten, dat in 2013 bijna 600.000

euro ophaalde, in slechts vier provincies.

Hoe kleiner de gemeente, hoe meer er ge-

middeld wordt gedoneerd. Met 45 euro

per inwoner per jaar is Urk al jaren- ➜
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lang de gulste gemeente, terwijl grote

steden als Den Haag en Amsterdam door-

gaans ver achterblijven met amper 1 euro

per persoon.

Bel-me-niet
Vinger aan de pols van ons nationale geef-

gedrag is Geven in Nederland van René

Bekkers en zijn VU-collega’s. Tussen 2009

en 2011 daalden onze totale donaties vol-

gens het tweejaarlijkse onderzoek met 5

procent tot 4,3 miljard euro. Volgens Bek-

kers is de economische crisis niet de be-

langrijkste bedreiging voor de collecte.

,,Het aantal mensen dat collectanten af-

wijst neemt ietsje toe, maar doorslag-

gevender is het feit dat het steeds moeilij-

ker wordt om collectanten te vinden. Tele-

marketing was jarenlang hét instrument,

maar door het bel-me-nietregister is een

belangrijk kanaal weggevallen.”

Gevolg zijn volgens Bekkers gestegen

organisatiekosten. Volgens de CBF-norm

mag een goed doel niet meer dan 25 pro-

cent van de inkomsten aan fondsenwer-

ving besteden. Maar die regel geldt enkel

voor het totaalbedrag en de lastenverde-

ling per werfmethode wordt dan ook zel-

den gespecificeerd.

In 2011 concludeerde Bekkers wel dat

collectekosten van goede doelen – onder-

ling sterk verschillend van organisatie-

grootte – logischerwijs flink uiteen lopen:

van 52.000 tot 789.500 euro per jaar aan

betaalde medewerkers en 1500 tot 168.700

euro aan materiële kosten.

Duurder zijn de commerciële wervings-

bureaus die worden ingeschakeld om be-

taalde krachten – veelal studenten – in de

openbare ruimte donateurs te laten wer-

ven. Gemiddeld kost het 80 euro om één

straatdonateur te werven, terwijl diegene

per jaar 60 euro in het laatje brengt. Con-

clusie: pas na vijf jaar en vier maanden

van donateurschap zakken de kosten

onder de norm van 25 procent.

Bekkers: ,,Ik snap heel goed dat deze

wervingsmethodes in de beleving van

mensen duur lijken, maar voor goede

doelen blijven ze efficiënt. Je moet nu

eenmaal kosten maken om geld binnen

te halen. Dat is zo met elke investering.”

,,Het is net als in een supermarkt,” vindt

Peter Schoof, directeur van de Hersen-

stichting en secretaris van Stichting Col-

lecteplan. ,,Het ene product levert gewoon

meer op dan het andere.”

Irritant
En toch komt de houdbaarheidsdatum

van de deurcollecte volgens critici rap in

zicht. ,,We hebben de strijd geopend,” ver-

klaart Ron Been, één van de initiatiefne-

mers achter goededoelensticker.nl. ,,We

hebben niets tegen vrijwilligers, maar col-

lecteren is hopeloos ouderwets, duur, on-

veilig, oneerlijk naar alle doelen die

‘Eígenlijk is het niet
meer van deze tijd’
Joke de Jong (72) uit Den Haag wilde alles doen
voor de Hersenstichting, behalve collecteren.
Inmiddels gaat ze jaarlijks de deuren langs.

Zes jaar gele-
den raakte ik op

Vlaggetjesdag aan de
praat bij een kraampje
van deHersenstich-
ting. Ik had net een
vriendin verloren aan
een hersenbloeding.
Bovendien had ikmijn
dementemoeder tot
haar laatste dag ver-
zorgd enwist ik dus
hoe belangrijk onder-
zoek is. Het was een
optelsom. ‘Ik wil alles
doen om te helpen,’ zei
ik bij dat kraampje, ‘be-
halve collecteren.’ On-
gevraagd aanbellen om
geld; ik associeerde dat
tochmet bedelen.”
Joke de Jongwerd
collectecoördinator in
Scheveningen. ,,Maar
dan zegt een collectant
af en sta je al snel toch

zelf aan te bellen. De
eerste keer vond ik heel
eng. Ik had een vriendin
meegenomen en
begon inmijn eigen
vertrouwde flat. Later
heeft eenmanme in
zo’n flat weleens de
huid vol gescholden.
Maar het zijn voorna-
melijk de hartverwar-
mende reacties die
beklijven.
,,Ik snap best dat som-
migen dat gezeulmet
kleingeld nietmeer van
deze tijd vinden. Dat is
het ook niet, maar ver-
zinmaar eens een al-
ternatief om zoveel op
te halen. Je kunt na-
tuurlijk niet voor iedere
collectant een draag-
bare pinautomaat aan-
schaffen. Dat kost een
godsvermogen.”

➜

‘Ook om geld
binnen te halen
zul je kosten
moeten maken;
dat is zomet elke
investering’

top 10
Grootste goede doelen

1 Koningin Wilhelmina Fonds

2Unicef

3 Artsen Zonder Grenzen

4 Wereld Natuur Fonds

5Hartstichting

6 Rode Kruis

7Natuurmonumenten

8 Plan Nederland

9 OxfamNovib

10 Cordaid
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‘Ik ben
blij met
elke cent’
Moranni te Winkel (26)
uit Amsterdam was pas
16 toen ze voor het
eerst collecteerde, voor
de Dierenbescherming.
Sindsdien sloeg ze geen
jaar over.

Ik leef voor die-
ren. Altijd al ge-

daan. Toen mijn moeder
me er op wees dat de
Dierenbescherming col-
lectanten zocht, heb ik
me dus onmiddellijk
aangemeld. Ik had er lak
aan hoe jong ik was en
namde collectebusmet-
een overal mee naartoe.
Naar school, naar salsa-
les, naar familieleden.”
Inmiddels heeftMoranni
al tien collecteweken ach-
ter de rug; over stoppen
peinst ze niet. ,,Als ik een
goedeweek draai, haal ik
zeker 400 euro op,maar
door de crisis bleef ik dit
jaar steken onder de 300.
Ik ben blij met elke cent,
maar somswordt er
ineens een briefje van 20
inmijn bus gestopt en
word ik bijna verlegen van
dankbaarheid. Dat per-
soonlijke contact van de
collecte is volgensmij
heel belangrijk. Het gaat
veel verder dan een
internetoproep;mensen
stellen het oprecht op
prijs dat ik ermoeite voor
doe. Vaak sta ik in oktober
volkomen natgeregend
aan de deur. Hetmooiste
is danwanneermensen
hun kinderen bij het done-
ren betrekken, die vertel-
len hoeveel zij van dieren
houden.”

€200Bedrag dat per huis-

houden aan goede

doelen wordt
gedoneerd
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Ik zag mijn buur-
man op een dag

allemaal bloemetjes in-
laden en wilde er ook
wel eentje. Ze bleken
voor de collectanten
van het Rode Kruis te
zijn, dus toen ben ik zelf
maar gaan lopen. Ik zat
even tussen twee banen
in, maar ben in demaat-
schappelijke hulpverle-
ning niet anders gewend
dan anderen te helpen.”
Sindsdien staat er bij
Dewha elk jaar een bloe-
metje in de vensterbank.
,,In eerste instantie stond
ik best onzeker voor de
deuren. Maar het Rode
Kruis is een naamdie ver-
trouwenwekt. Van hulp bij
natuurrampen in Azië tot
medicijnverstrekking in
Afrika, ze zetten zich over-
al voor in enmensen
waarderen dat. Soms ver-
ontschuldigt iemand zich
dat hij maar 50 cent heeft,
maar als elke Nederlander
dat zou geven, komenwe
al een heel eind. Ikmerk er
niets van datmensen col-
lectantenmoe zouden
worden. Een enkele keer
hangt er zo’n sticker dat er
aan de deur niet wordt ge-
kocht, maar daar trek ik
me niets van aan. Enmen-
sen gaan dan vaak alsnog
overstag. Ik verkoop toch
ook niets? Ik ben een
collectant.”

‘Zo’n
sticker
doetme
niets’

Dewha Pelupessy (33)
uit Koog aan de Zaan
had een buurman die de
collecte voor het Rode
Kruis coördineerde.
Meehelpen vond hij niet
meer dan logisch.
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‘Goede doelen zijn nog
steeds toegespitst op
bijvoorbeeld doorlopende
incassomachtigingen, terwijl
internet veel makkelijker
mogelijkheden biedt’

níet langs de deuren mogen en vaak rond-

uit irritant. Er wordt altijd aangebeld als

het niet uitkomt en je voelt je al gauw ver-

plicht om geen nee te zeggen.”

Als alternatief ontstond vorig jaar een

website waarop elk jaar voor 2,95 euro

een sticker kan worden besteld die collec-

tanten met één blik op de deurpost duide-

lijk maakt dat de bewoners hun steentje

al hebben bijgedragen. Bij aanschaf moet

namelijk een bedrag van minimaal 5 euro

worden gekozen, dat voor 92 procent

doorvloeit naar een goed doel naar keuze.

,,We hebben al duizenden stickers ver-

kocht,” vertelt Been. ,,Het is ons doel om

Alphen aan den Rijn – waar we vandaan

komen – dit jaar de eerste collectevrije

gemeente van Nederland te maken.”

Het initiatief wordt ondersteund door

Stichting GeefGratis, dat meer dan drie-

duizend charitatieve instellingen voorziet

van de infrastructuur om online fondsen

te werven via onder meer sms-machtigin-

gen, digitale cadeaubonnen en binnenkort

zelfs de mogelijkheid om bitcoins, virtueel

geld, te doneren als klinkende euro’s. ,,We

zien dat goede doelen worstelen met digi-

tale alternatieven,” vertelt directeur Jor-

dan van Bergen. ,,Ze zijn nog steeds toege-

spitst op doorlopende incassomachtigin-

gen, terwijl het internet veel makkelijker

mogelijkheden biedt.”

Een digitale collectebus bijvoorbeeld,

waarmee de Brandwondenstichting

Facebook-gebruikers in oktober als eer-

ste fonds vanuit de luie stoel liet collecte-

ren bij hun online vriendenkring. Of de

site geef.nl – waarop particulieren hun

eigen actiepagina kunnen aanmaken om

geld op te halen voor een doel naar

keuze – waarmee GeefGratis in 2013

ruim 1,1 miljoen euro aan digitale dona-

ties ophaalde. ,,Het is nog steeds een

speldenprik vergeleken met de ouder-

wetse collecte,” erkent Van Bergen.

,,Maar ik verwacht dat de rollen binnen

een jaar of vijf zijn omgekeerd.”

Gouden tijden
Ook Stichting Collecteplan erkent dat het

verdwijnen van muntgeld een reële be-

dreiging voor de toekomst vormt. ,,Maar

het is onzin dat de collecte niet met de

tijd zou meegaan,” meent secretaris Peter

Schoof. ,,De ontwikkeling van contactloos

betalen houden we bijvoorbeeld nadruk-

kelijk in de gaten. Met NFC-chips bijvoor-

beeld kun je betalen door een kastje tegen

je mobieltje te houden; zo doe je met één

druk op de knop een donatie. Dat kan een

revolutie ontketenen aan de deur.”

Ook hoogleraar Bekkers denkt dat digi-

tale alternatieven een kans bieden. ,,Maar

als alternatief voor de collecte komen ze

nog niet in de cijfers tot uiting. Traditio-

nele werfmethodes blijven in Nederland

opvallend populair.”

Een verschuiving ziet de hoogleraar wel

op andere vlakken. De vergrijzing gaat

volgens hem ‘de gouden eeuw van de fi-

lantropie’ ontketenen, doordat overlede-

nen tot 2059 naar schatting maar liefst

86 miljard euro aan goede doelen zullen

nalaten. ,,En we zien een sterke groei in

opbrengsten uit doe-het-zelf-evenemen-

ten, zoals Alpe d’HuZes en de Europarun.

Maar zolang er genoeg vrijwilligers blij-

ven, zie ik geen reden waarom de deur-

collecte daar niet prima naast kan blijven

bestaan.”

Ook Schoof vindt het een voorbarige

conclusie dat de collecte zijn tijd heeft

gehad. ,,Het persoonlijke contact, vaak

met een collectant uit de buurt, lijkt me

juist in digitale tijden een meerwaarde.

Als de collecte wegvalt, is er nog geen

alternatief om dat gat van ruim 50 mil-

joen euro op te vangen. Bovendien is de

jaarlijkse collecteweek een uitstekende

manier om meer zichtbaarheid te creëren.

Er worden spandoeken opgehangen en

commercials uitgezonden die ook finan-

cieel een spin-off hebben, doordat ze

weer sponsoracties of nalatenschappen

losmaken.”

,,In het verleden is een aantal goede

doelen een paar jaar met collecteren ge-

stopt,” besluit hoogleraar René Bekkers.

,,Maar je zag toen dat hun naamsbekend-

heid behoorlijk snel afnam. Ze zijn daar-

door alweer snel op die beslissing terug-

gekomen. Het nut van de collecte is nu

eenmaal niet alleen uit te drukken in de

euro’s in de bus.” ■

1,42 miljard
Bedrag dat in 2012 aan giften
binnenkwam bij goede doelen

54 miljoen
Bedrag dat jaarlijks bij elkaar
wordt gecollecteerd

0,5 miljard
Bedrag dat binnenkomt via
direct-marketingacties

200miljoen
Bedrag dat binnenkomt via
nalatenschappen

2009

€ 64.365.285

2010

€ 62.693.006

2011

€ 59.194.583

2012

€ 54.666.035

Opbrengsten uit collecte
x 1 000 000
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16%
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via de collectebus
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Gulle giften

In 2012 was
dat percentage
gedaald tot


