
GIVT: uw financiële bijdrage digitaal 
Zoals u zelf ook vast en zeker wel bemerkt zult hebben zijn er steeds minder mensen die 
contant geld bij zich dragen voor de collecte. Het parochiebestuur is daarom op zoek gegaan 
naar een systeem waarmee u tijdens de vieringen uw bijdrage kunt blijven doen. We hebben 
gekozen om gebruik te gaan maken van GIVT. 
Vanaf zaterdag 10 december aanstaande kunt u via de GIVT-app op uw smartphone 
betalen in de St. Bonifatiuskerk. Vanaf die dag zijn er sensoren geplaatst in de 
collectezakken evenals bij de Mariakapel.  
 
Hoe installeert u GIVT? 
U installeert de GIVT-app gratis op uw smartphone. Als u een Apple Smartphone heeft, 
download u de GIVT-app via de App Store. Hebt u een Android toestel, dan kunt u de GIVT-
app downloaden in de Google Play Store  
Bij de uitgang van kerk vindt u folders waarin de installatie van de app op uw smartphone 
wordt uitgelegd. U kunt het introductiefilmpje hier vinden: https://vimeo.com/433643393 De 
gastheer of gastvrouw kunnen u wijzen waar u de folder kunt vinden. U kunt natuurlijk ook de 
FAQ-pagina van GIVT bezoeken: https://www.givtapp.net/faq-geven-met-givt/ 
 
Hoe gebruikt u GIVT? 
Open de app en ga naar Hoeveel wil je geven? Vul het gewenste bedrag in en tik op 
‘Volgende’. 

Kies hoe u wilt geven. Er zijn twee veel gebruikte opties: 
1. Geven door middel van een QR-code. Als u deze optie selecteert, scan dan de QR-

code die op een zichtbare plek in de kerk is geplaatst of op de livestream. 
2. Geven door middel van de sensor in de collectezak. U houdt uw smartphone bij de 

collectezak. De app maakt contact met de sensor en registreert de gift. 
Als er meerdere collectes zijn aangemeld, is het via de app mogelijk om aan meerdere 
collectes te geven. In de app kunt u per collecte aangeven welk bedrag u wilt overmaken. 
 
Kunt u nog contant geld geven? 
 
Uiteraard blijven wij voorlopig ook de mogelijkheid tot contante bijdrage bieden.  
 
Is de GIVT-app veilig? 
Ja, de app is goed beveiligd. U moet zich de eerste keer dat u de GIVT-app gebruikt 
registeren met uw naam, adres, woonplaats, mobiele telefoonnummer, e-mail en 
bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn nodig voor GIVT om de verwerking bij de bank uit 
te voeren. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen. U kunt 
deze gegevens beheren in de app, bij ‘Mijn gegevens’. Na de registratie ontvangt u van GIVT 
een SEPA Incasso Machtiging, die u moet bevestigen. 
De administratie van de St. Bonifatiusparochie heeft geen inzage wie wat geeft. GIVT maakt 
inzichtelijk hoeveel mensen er hebben gegeven, en hoeveel er in totaal aan elke collecte 
gegeven is via GIVT. 
 
Bij wie kunt u terecht voor vragen? 
Voor vragen of uitleg kunt u terecht bij het mailadres penningmeester@katholiekalmere.nl 
Ook zal in de eerste periode iemand achter in de kerk, herkenbaar aan de badge, aanwezig 
zijn om waar nodig te helpen. 
 
Ria Pol 

E: penningmeester@katholiekalmere.nl 

Penningmeester Sint Bonifatius Almere 

aanwezig wo 9.00-13.00 en vr 9.00-15.00 uur 
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