Evangelische
Broedergemeente
Rotterdam-Centrum

Collectebonnen
De oudstenraad heeft na lang beraad besloten om collectebonnen beschikbaar te
stellen.
Voor de OR en voor de gemeente is dit een nieuw fenomeen, dat voor bestuur en
leden voordelen biedt. Wij geven hieronder uitvoerig informatie over het gebruik,
de werkwijze en de diverse voordelen van het gebruik van collectebonnen.
Wat zijn collectebonnen?
Collecte bonnen zijn kleine kaartjes die voor onze gemeente geld
vertegenwoordigen. Deze bonnen vertegenwoordigen geld omdat u ze vooraf
koopt, door contante betaling of storting op de bankrekening van de gemeente. Op
de kleine 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 in uw kerktas of portemonnee doen. U
heeft dan altijd uw collecte op zak, dus kunt u het nooit meer vergeten. U hoeft
nooit meer te zoeken naar kleingeld. Juist in deze crisistijd, is het een gemak om
vooraf te bepalen hoeveel collectebonnen u kunt kopen. U bent dan voor een tijd
voorzien. U krijgt bij elke aankoop een bewijs van betaling, welke kan worden
gebruikt voor de giftenaftrek op uw aangifte inkomstenbelasting. Uw
belastingadviseur weet hier alles van.
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,
of te wel “wat uw hart u ingeeft”.
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 nog geld in de collecte zak mag doen. U bent niet verplicht om
collectebonnen te kopen. U mag ook èn geld èn collectebonnen in de collectezak
stoppen.
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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. En juist nu ook op de kleine centjes moet worden gelet,
kan het gebruik van collecte- bonnen kosten besparen. Het risico van vreemde
munten in de collectezak kan met het gebruik van collectebonnen worden
verkleind. De telprocedure kan worden 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, liefdemaal collecte, collecte voor lezingen in de
lijdensweek.
Kortom voor alle mogelijke collectemomenten in de kerk aan de Avenue
Concordia.
Kunnen de collectebonnen ook worden gebruikt voor collecten in andere EBG
kerken?
Nee. De collectebonnen waarop staat “EBG Rotterdam-Centrum”, zijn alleen te
gebruiken voor collecten in de kerk aan de Avenue Concordia te Rotterdam.
Zijn de bonnen ook te gebruiken in de Hoflaankerk?
Nee. Vooralsnog niet.
Kunnen de collectebonnen worden gebruikt voor aankoop van koffie of
maaltijden?
Nee. Collectebonnen mogen alleen voor de collecte worden gebruikt.
(1e , 2e of 3e collecte)
Waar kunnen de collectebonnen gekocht worden?
Collectebonnen kunnen alleen op bestelling worden verkregen op de speciaal
daarvoor aangewezen plek in het kerkelijk centrum. U moet dus eerst een
bestelformulier invullen en ondertekenen. Zonder uw handtekening is het formulier
niet geldig en worden de collectebonnen ook niet gereserveerd.
Waar zijn de bestelformulieren verkrijgbaar?
De komende tijd zult u in elke nieuwsbrief een bestelformulier aantreffen.
Daarnaast kunt u de bestelformulieren op zondagen, na de eredienst, verkrijgen op
de speciaal daarvoor aangewezen plek.
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Waar en wanneer kunnen de bestelformulieren worden ingeleverd?
Bestelformulieren inleveren op zondag, na de eredienst, bij de OR balie, bij het
winkeltje of een speciaal daarvoor aangewezen plek. Bestellen per post of per
email is ook mogelijk
Hoe kunnen de collectebonnen worden betaald?
Voor de administratie is gemakkelijker als u de collectebonnen per bank betaald.
Zodra het bedrag op de bankrekening van EBG Rotterdam-Centrum is
bijgeschreven, worden de collectebonnen voor u gereserveerd en spoedig daarna
aan u overhandigd.
Let op: Het bestelformulier moet in alle gevallen worden ingevuld.
U kunt het bedrag van uw bestelling ook contant betalen.
In dat geval levert u het volledig ingevulde en ondertekende bestelformulier in,
samen met het contant geld. Na verwerking, ontvangt u de collectebonnen en uw
bewijs van betaling.
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.
Is het mogelijk om een halve kaart of enkele losse bonnen te kopen?
Nee. U kunt alleen de aangegeven kaarten met bijbehorende bedragen kopen.
Wat als de collectebonnen kwijt raken?
Als de collectebonnen zijn kwijtgeraakt, zullen nieuwe moeten gekocht.
Hoe lang zijn de collectebonnen geldig?
De collectebonnen blijven net zo lang geldig totdat de OR anders beslist.
Kwijtgeraakte bonnen kunnen leiden tot storende openstaande bedragen in de
boekhouding. In dat geval kan de OR besluiten om het openstaande bedrag te
verwerken voor een andere bestemming.
Is het mogelijk om niet- gebruikte collectebonnen terug te geven in ruil voor
geld?
Nee. Eenmaal betaalde en uitgereikte collectebonnen worden niet meer
teruggenomen.
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Is het mogelijk om collectebonnen te kopen voor iemand anders?
Ja. U kunt collectebonnen voor iemand anders kopen. U krijgt bijvoorbeeld geld
mee van iemand anders. Of u betaalt per bank voor iemand anders. Voor de
administratie is van belang dat het bestelformulier op de juiste naam wordt
ingevuld. De naam op het bestelformulier is degene die als koper wordt
beschouwd.
Kunnen de collectebonnen ook als kado aan een ander worden gegeven?
Ja. Collectebonnen kunnen als kado worden weggegeven. U koopt in dat geval een
serie collectebonnen en u geeft enkele of alle aan een ander. Bij de aankoop heeft u
het bestelformulier op uw naam ingevuld, dus bent u de koper. Het komt erop neer
dat u
een waardevol kado weggeeft en dat tegelijkertijd de waarde van het kado als gift
mag aftrekken.
Waarom is het belangrijk dat het bestelformulier volledig wordt ingevuld?
De gegevens op het bestelformulier zijn vooral belangrijk als u de collectebonnen
contant betaalt en het bedrag van uw aankopen wilt gebruiken voor uw
belastingaangifte.
Bij contante aankoop is het gewaarmerkte formulier dan uw bewijs van betaling.
Bij betaling per bank geldt als bewijs uw bankafschriften of een afdruk van
telebankieren.
Kunnen collectebonnen worden gekocht als betaling van de kerkcontributie?
Nee. Collectebonnen kunnen niet worden gebruikt als contributie betaling.
De contributie moet u betalen om de kosten van bijvoorbeeld verwarming, licht en
water en alle overige bijkomende kosten die nodig zijn voor het onderhoud van de
kerk te dekken. Daarnaast moeten alle EBG gemeenten in Nederland een bijdrage
leveren in de kosten van predikanten, de zgn. Uniteitsbijdrage.
Dus de contributie van minimaal € 10,-- per maand (meer mag natuurlijk ook)
moet u altijd blijven betalen.
De collectebonnen zijn voor uw zondagse bijdragen voor de gemeente uitgaven en
zending.
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EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE ROTTERDAM-CENTRUM

Bestelformulier Collectebonkaarten

No. 2016…….

Ondergetekende: ……………………..………………………(naam)
.……………………..………………………(adres)
……………………………………………..(woonplts/tel.)
bestelt hierbij:
collectebonkaarten (20 bonnen van € 0,50 = € 10,00) aantal: …. x €
collectebonkaarten (20 bonnen van € 1,00 = € 20,00) aantal: …. x €
collectebonkaarten (20 bonnen van € 2,00 = € 40,00) aantal: …. x €
collectebonkaarten (20 bonnen van € 5,00 = €100,00)aantal: …. x €

..… =
..… =
….. =
..… =

€ …....
€ ……
€ ……
€ ……
_______
Totaal € ……

Betaalwijze: (aankruisen wat van toepassing is)
□ Door storting van het bedrag op:
ING-bank rek. nr. NL49INGB0002210059
of
ABN/AMRO rek. nr. NL97ABNA0403224322
Het bedrag is overgemaakt op ………………….. (datum)
□ Door automatische incasso van mijn …… (banknaam)
bankrekeningnr. …………………………..……. (IBAN nummer)
□ Ik betaal contant
Datum: ………………….

Handtekening: ……………………………………
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Dit bestelformulier op zondag inleveren in de winkel, bij de OR-balie.
Bestellen per post, via de website of per email is ook mogelijk.
Postadres: Postbus 4235 Rotterdam (3006AE).
Email adres: m.carron@ebgr.nl
===========================================================
In te vullen door de kassier
Ontvangen bedrag: € ………… □ contant □ per bank datum:……………….
Handtekening kassier voor ontvangst: …………………..

Collectebonnen afgegeven d.d. ……………………..

Voorbeeld collectebonnen:
--------------------------------------------------------------------------------------EBG Rotterdam
WAARDE €
0,50
Niet
verzilverbaar

EBG Rotterdam
WAARDE €
0,50
Niet
verzilverbaar

EBG Rotterdam
WAARDE €
0,50
Niet
verzilverbaar

EBG Rotterdam
WAARDE €
0,50
Niet
verzilverbaar

EBG Rotterdam
WAARDE €
1,00
Niet
verzilverbaar

EBG Rotterdam
WAARDE €
1,00
Niet
verzilverbaar

EBG Rotterdam
WAARDE €
1,00
Niet
verzilverbaar

EBG Rotterdam
WAARDE €
1,00
Niet
verzilverbaar
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