
Geven met Givt 
  
Sinds juni 2020 is het mogelijk om op een nieuwe manier deel te nemen aan de 
collecte tijdens de (online)diensten via Givt. Door middel van Givt kunt u met uw 
smartphone of tablet geven aan de verschillende collecte. Dat kan in de kerk en 
thuis. In dit bericht leest u hoe het werkt. 
  
Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant geld bij zich 
te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je met een 
pinpas betalen. Met dit in gedachten is Givt ontstaan. Vanuit een kerk zijn een 
aantal mensen een initiatief gestart, om het mogelijk te maken aan de collecte te 
geven zonder contant geld of collectemunten, waarbij de dienst zo min mogelijk 
wordt verstoord. Tijdens de ontwikkeling is vooral nagedacht over wat voor u als gever handig werkt. Het 
resultaat is dan ook een zeer gebruiksvriendelijke app. 
  
Hoe werkt het? 
De oplossing van Givt werkt met een smartphone (Apple of Android). U geeft in de Givt-app aan hoeveel u wilt 
geven aan de verschillende collectes en opent dan de app en selecteert daarin onze kerk (dat kan ook door de 
QR-code te scannen op de bank). Het systeem is zo gemaakt dat er geen internetverbinding nodig is tijdens het 
geven.  
 
Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de penningmeester niet kan zien hoeveel iemand heeft 
gegeven. Een ander voordeel van geven met Givt is dat iedere gebruiker elk jaar in de app een overzicht kan 
opvragen van al zijn giften aan ANBI-geregistreerde organisaties. Dit overzicht wordt bij de belastingaangifte 
door de belastingdienst geaccepteerd. 
  
Wat heeft u nodig om te geven met de smartphone of tablet? 
Om te geven met Givt heeft u een smartphone of tablet nodig (Apple of Android). Maakt u gebruik van een 
tablet, dan is er voor sms-verificatie wel een mobiel nummer noodzakelijk. Daarop kunt u de app van Givt 
installeren. Na het downloaden van de app moet u zich eenmalig registreren. Daarbij moet u een aantal 
persoonlijke gegevens invullen, zoals adres, mobiel nummer en rekeningnummer. U machtigt Givt om de 
collectegiften die u via de app doet, over te maken van uw rekening naar de ontvanger. De registratieprocedure 
wijst zichzelf. 
 
Klik op de onderstaande knoppen om de app direct te downloaden, óf zoek in de App Store of op Google Play 
naar Givt óf ga naar www.givtapp.net/download. 
Naast geven met de Givt-app blijft het natuurlijk ook mogelijk om collectemunten en contant geld te doneren. 
 
Verdeling collectegiften 
In de Givt app kunt u aan drie collecten geven. De indeling is als volgt: 

1. Collecte 1 zoals vermeld op nieuwsbrief + Joas kist. Verdeling volgens verdeelsleutel op basis van 
gegevens uit het verleden. 

2. Collecte 2 zoals vermeld op nieuwsbrief 
3. Zending 

 
  



Vragen? 
Heeft u vragen? Kijk even de volgende video: https://vimeo.com/398825744 

 

Mochten er vragen zijn m.b.t. het gebruik van de Givt-app dan kunt u contact opnemen met Martin van  

Drunen via diaconie@hervormdalmkerk.nl. 

 

Namens de kerkrentmeester en de diaconie 

 

   

https://vimeo.com/398825744
file:///C:/Users/martin/Downloads/diaconie@hervormdalmkerk.nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.givtapp.droid2&hl=nl
https://itunes.apple.com/nl/app/givt/id1181435988

