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Achter de schermen: de Teldag 
 

Collectanten vroegen ons: wat gebeurt er met het geld als ik mijn emmer heb ingeleverd? De Teldag is 

een belangrijk onderdeel van de Gezamenlijke Collecte. Op deze dag worden de opbrengst van de 

collecte geteld en de opbrengst per fonds vastgelegd. Er zijn dan veel vrijwilligers in touw om de 

collecte-emmers in ontvangst te nemen, de inhoud te tellen en de opbrengst in te voeren in computers. 

Dat gebeurt in verschillende ruimten. 

De dag verloopt als volgt: 

Vanaf 9 uur komen de collectanten hun emmer inleveren. De ingeleverde emmers worden naar de 

telruimte gebracht. Daar zitten teams van steeds 2 personen die het geld tellen. Per emmer wordt 

vastgelegd wie er geteld heeft, om welke route het gaat en hoeveel ingevulde lijsten op deze route zijn 

opgehaald. Het geld wordt in een verzamelemmer gedaan en de ingevulde lijsten klaargelegd voor de 

volgende stap: het invoeren van de gegevens in de computer. Dit gebeurt, voor de zekerheid, 2 keer 

waarbij de 1e en de 2e invoer door twee verschillende personen worden gedaan. 

Het invoeren en controleren van de gegevens gebeurt met een computerprogramma dat speciaal voor 

onze gezamenlijke collecte gemaakt is. 

Het verzamelde geld wordt aan het einde van de dag gestort bij de Rabobank. Dit is nog niet het 

definitieve eindbedrag. In de weken erna komen er nog enveloppen met geld binnen en wordt het geld 

van de machtigingen eraan toegevoegd. 

Totdat de periode dat de machtigingen niet meer kunnen worden herroepen voorbij is is de totale 

opbrengst en de verdeling daarvan over de fondsen een voorlopige. Na die 6 weken wordt de definitieve 

opbrengst bekend gemaakt en verdeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 
Heeft u nog vragen? Mail ons dan gerust via collectanten@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl. 
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