Barmhartigheid

1. Geeft u geld aan collectes?
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Wij geven enkel aan die organisaties waarin we het vertrouwen hebben dat het geld op de
juiste plaats komt. Bijv; Longfonds, Kanker, enkele lokale organisaties.
Sommige collectes doe ik niet aan mee.
Er zijn een aantal goede doelen" waar wij jaarlijks een geldbedrag aan doneren"
bijna alle collectes, niet van Dierenbescherming, wakker dier etc
Alleen aan personen die aan de deur komen
Meeste fondsen bestaan maar zijn niet van nut.
Heel soms.
Heb postcodeloterij en die steunt alle goede doelen
Grote collectes is grote organisaties en grote salarissen. Ik besteed mijn geld liever
kleinschaliger en nog liever zet ik me zelf in voor goede doelen dichtbij (zijn er genoeg van).
Geven wel, maar vinden het uiterst irritant om daarvoor aan de deur lastig gevallen te
worden.
Geen giften aan de deur.
Eerst wel, maar ik vertrouw het niet meer.
Bij collectes waarvan ik het doel goed vind
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1.1 Hoeveel geld geeft u gemiddeld per collecte
(aan de deur)?
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Met een minima inkomen is dat eigenlijk al te veel maar we doen mee zo lang het kan
Hoogte van het bedrag ligt aan het doel. Ben wel voorstander van een vorm waarbij je
jaarlijks een bedrag naar keuze verdeeld over de verschillende goede doelen.

2. Wat is volgens u het beste Goede Doel van onze gemeente?



















alle goede doelen
Alles wat met jeugd te maken heeft.
Amnesty International
Armoede
Brabantbant
cultuur
de inwoners zelf
de jeugd
de knoptoren
De kwaliteit van de wegen in Rooi
De zevensprong
diabetes fonds
Dierenbescherming
Dorpskapel Olland
fietspaden verangen
geen enkele
heeft onze gemeente goede doelen?
hospice
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Hospice
Hospice
hospice
jeugd
jeugd vakantie week
Jeugd vakantieweek
jeugdvakantieweek
jeugdvakantieweek
Kanker stichitng
Kanker, Hartstichting
Kankerbestrijding
kankerbestrijding
kankerbestrijding
kankerfonds
kankerfonds
kankerstichting
Kankerstichting
Kika
kinderboerderij
kinderdoelen
kinderdoelen
Kinderpostzegelactie
Knoptorenkerk
Koster Brock project
kwf
kwf
KWF
nat. ouderendag
natuurbeheer
Nierstichting
onkruit bestrijden: te weinig
ouderedag
Ouderen
reuma
Reumafonds
Rooi Hartsafe
scouting
Scouting jongerenwerk
speelotheek
speelplaats dommelrode
Sportclubs
sportverenigingen
St Hope
steun de vrijwilligers
Stichting Jeugdcarnaval
Stichting knoptorenkerk
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stichting papgat
Taalwerkplaats Rooi
Taalwerkplaats Rooi
techniekplein Mariendaal
Terugkomen op het fusiebesluit
voedselbank
Voedselbank
voedselbank
voedselbank en vluchtelingenwerk
voor jeugd en ouderen
vraag 8T
vrienden van odendael
welzijn de meierij
welzijn de meierij
zevensprong
Zevensprong
zomerschool
Zonnebloem
Zonnebloem

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op woonplaats
en geslacht.
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