Corona-Geef-Monitor
Meting week 15 - 2020

1e meting tijdelijke Corona-geef-monitor: 7,2% meer en minder
Welke invloed heeft de Corona-crisis op onze inkomsten? Een vraag die veel fondsenwervende organisaties bezighoudt.
Met deze tijdelijke Corona-geef-monitor (uitgevoerd door Kien, N=403) proberen we het sentiment rondom Corona en het
geven aan Goede Doelen te peilen. Het is vooral bedoeld als thermometer om hier een gevoel bij te krijgen.
Hieronder de vijf vragen en antwoorden, waarbij opgemerkt kan worden dat bijna 68% niet van plan is zijn/haar geefgedrag
aan te passen (vraag 3). In het segment 60+ jaar oud is dat percentage 76% en in het segment onder de 30 jaar is dat 52%.
1. Aan welke van onderstaande onderwerpen heeft u de afgelopen 12 maanden gedoneerd? *

* Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de
percentages sommeren tot meer dan 100%

2. Hoeveel geeft u per jaar ongeveer aan goede doelen, inclusief collectes aan de deur?
Als u het niet precies weet, maakt u dan een zo goed mogelijke schatting.

3. Bent u van plan om uw donatiegedrag aan goede doelen in de komende maand aan te passen vanwege de Corona-crisis?

1e meting tijdelijke Corona-geef-monitor: 7,2% minder maar ook 7,2% meer
Van de respondenten geeft 7,2% aan minder te willen geven of helemaal te stoppen met doneren. Tevens willen 7,2% van
de respondenten meer gaan geven of beginnen met geven. Gezien het aantal respondenten (403), is 7% procent daarvan 29.
Dat is te weinig om echte conclusies aan deze vragen te verbinden maar toch willen we u de vragen en antwoorden niet
onthouden. Het ‘stoppen of minderen’ laat niet een significant beeld zien van welke onderwerpen hier speciaal door
getroffen zullen worden. Aan de kant van ‘gaan of meer geven’ lijkt Gezondheid een logische thema dat wellicht meer
inkomsten zal krijgen tijdens deze Corona-crisis.

4. U heeft aangegeven vanwege de Corona-crisis minder te gaan doneren of te stoppen met doneren. Aan welke onderwerpen
overweegt u minder of niet (meer) te doneren? *

* Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de
percentages sommeren tot meer dan 100%

5. U heeft aangegeven vanwege de Corona-crisis te gaan starten met doneren of meer te gaan doneren (dan u nu al doet).
Aan welke onderwerpen overweegt u (meer) te gaan doneren? *

* Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de
percentages sommeren tot meer dan 100%

