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Handleiding Collecte

Collecteweb
Gebruik Collecteweb voor het overzichtelijk regelen 

van uw collecte. Dit is ons computerprogramma 

met alle informatie over uw collectanten. 

Ontzettend handig, alles op één plek en 

kostenbesparend.

Wat kunt u in Collecteweb doen?

• Een overzicht van alle gegevens van uw 

collectanten 

• Zelf uitprinten van adresetiketten voor de 

legitimatiekaarten

• Eenvoudig al uw collectanten een e-mail sturen

• Uw bestelling per computer doorgeven

• Een overzicht maken van de wijken en straten 

waar uw collectanten lopen

Collecteweb maakt het organiseren eenvoudiger en 

bespaart het Diabetes Fonds veel geld. Doe mee en 

vraag Collecteweb aan door een e-mail te sturen 

naar collecte@diabetesfonds.nl  
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Inhoud 1. Algemeen 

CBF keurmerk voor

Diabetes Fonds

Het Centraal Bureau Fondswerving 

(CBF) reikt een keurmerk uit als 

een fonds heeft voldaan aan 

strenge criteria over bestuur, 

beleid, fondsenwerving, besteding 

en verslaggeving. U zult op  de 

uitingen van het Diabetes Fonds 

dit CBF keurmerk tegenkomen. 

Over het Diabetes Fonds

Een gezond leven verdienen we allemaal, maar dat is 

niet vanzelfsprekend voor 1 miljoen Nederlanders met 

diabetes. De ziekte steelt je gezondheid, want hij brengt 

vaak vervelende lichamelijke problemen met zich mee. 

Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom 

pakken we diabetes aan via onderzoek naar betere 

behandelingen van diabetes en de complicaties. En we 

gaan natuurlijk voor diabetes genezen en voorkomen! 

Daarnaast helpt het Diabetes Fonds kennis uit 

onderzoek te vertalen naar de praktijk. Zodat mensen 

met diabetes zo snel mogelijk profiteren van nieuwe 

inzichten en nieuwe behandelingen. Dat kunnen we niet 

alleen. Het Diabetes Fonds krijgt geen steun van de 

overheid en is dus geheel afhankelijk van donaties. De 

jaarlijkse collecte is enorm belangrijk want daarmee 

kunnen we nieuw onderzoek betalen. Zo werken we 

samen met alle collectanten en collecte-organisatoren 

aan een gezond leven voor iedereen!
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2. Wie doet wat in de collecte?

Het Diabetes Fonds is één van de weinige collectefondsen in Nederland die op uitvoerend niveau uitsluitend met 

vrijwilligers werkt. Daardoor kunnen wij veel geld aan de realisatie van onze doelstelling uitgeven. In totaal bent u met 

ongeveer 22.000 andere collectevrijwilligers aan het werk om de collecteweek tot een succes te maken.

Collecteleider 
Een collecteleider is als eindverantwoordelijke in 

de plaatselijke collecte de onmisbare schakel. Uw 

belangrijkste taken zijn het organiseren van de collecte 

en het financieel en administratief afhandelen ervan.

Woont u in een grote plaats, dan kunnen de 

werkzaamheden verdeeld worden over meerdere 

collecteleiders. 

Wijkhoofd
Een wijkhoofd coördineert een aantal collectanten in 

een deel van de collecteplaats. Het bestellen van de 

materialen en het afstorten van de collecteopbrengst 

gaat meestal via de collecteleider maar kan in overleg 

ook zelfstandig worden gedaan.

Collectant 

Collectanten gaan langs de deuren om geld voor het 

Diabetes Fonds op te halen. Hoe meer collectanten er 

zijn, hoe hoger de opbrengst van de collecte. Daarom 

is het zo belangrijk dat we over een ruim bestand aan 

collectanten beschikken die ieder jaar voor ons de 

straat op gaan en dat er steeds zoveel mogelijk nieuwe 

collectanten worden geworven! 
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3. De collecte in het kort

Augustus

U ontvangt informatie over de collecteweek en de 

materiaalbestellijst.

Uiterlijk 1 september

Insturen materiaalbestellijst.

• Gebruikt u Collecteweb? Dan kunt u de 

materiaalbestellijst digitaal invullen en versturen.

• Als u Collecteweb niet gebruikt, dan vult u de 

papieren materiaalbestellijst in en stuurt deze op 

naar het Diabetes Fonds.

De ingevulde materiaalbestellijsten ontvangen 

wij het liefst zo snel mogelijk zodat de bestelde 

collectematerialen op tijd kunnen worden verzonden.

Vanaf 1e week september

U ontvangt van ons de collectematerialen. 

Begin oktober

U neemt contact op met al uw collectanten over het 

uitdelen en ophalen van de collectebus en de te lopen 

straten.

Collecteweek: 31 oktober – 5 november 

5 – 12 november

Na de collecteweek telt u samen met de collectant de 

opbrengst van de collectebus.

Als alle collectebussen zijn geteld, gaat u naar de bank 

en stort de opbrengst. Neem uw eigen bankpas mee 

en vergeet na afloop niet het stortingsbewijs mee te 

nemen.

Daarna vult u het afdrachtformulier in.

Let op: zorg voor twee handtekeningen. Eén van 

uzelf en één van een getuige. Dit is nodig voor de 

accountantscontrole van het Diabetes Fonds.

Heeft u kosten gemaakt? Vult u dan het 

declaratieformulier in.

Ten slotte

U werkt uw collectantenoverzicht bij in Collecteweb. 

Of u stuurt uw collectantenoverzicht per e-mail naar 

collecte@diabetesfonds.nl
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4. Goed voorbereid

Straatindeling
Nadat u uw collectantenbestand op orde hebt, gaat u een straatindeling maken. Het kan ook zijn dat u de 

indeling kunt overnemen van uw voorganger. Deelt u opnieuw in? Ga dan zorgvuldig te werk. Zo voorkomt u 

dat twee of meer collectanten in dezelfde straat voor het Diabetes Fonds collecteren. Ongeveer 75 woningen 

(ca. 1 tot 2 straten) per collectant is voldoende. Dat is ongeveer 2 uur collecteren. Dit is een richtlijn. In een flat 

zijn 75 woningen niet zo veel, maar in een buitenwijk kan het juist weer teveel zijn. 

Zo gaat u te werk: 

• Via Collecteweb kunt u uw plaats in wijken indelen. 

Dan kunt u vervolgens aangeven welke collectant in 

welke straten gaat lopen.  

• Gebruikt u geen Collecteweb? Dan kunt u via een 

plattegrond of via GoogleMaps de straten in uw 

woonplaats indelen. 

• Of: u kent in uw woonplaats misschien een collecte-

organisator van een ander fonds die al een indeling 

heeft. Misschien mag u deze voor uw gebruik 

kopiëren. 

• Deel ook flatgebouwen in! 

• Komt u er niet uit? Het Collecteteam in Amersfoort 

staat voor u klaar om u te helpen. Stuur een e-mail 

naar collecte@diabetesfonds.nl en wij nemen 

contact met u op.
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Collectevergunning
Het Diabetes Fonds zorgt voor een collectevergunning. 

Hierin staan de voorwaarden waaraan u zich moet 

houden, zoals: 

• De minimum leeftijd om zelfstandig te collecteren, 

verschilt per gemeente. Heeft de collectant deze 

leeftijd niet bereikt, dan moet deze samen met een 

meerderjarige collecteren. 

• Of de legitimatiekaart van de collectanten voorzien 

moet zijn van een stempel van politie of gemeente. 

De voorwaarden verschillen per gemeente. 
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Gebruikt u Collecteweb? Dan kunt u uw 

collectanten gemakkelijk een e-mail sturen waarin 

u uw collectanten informeert over de komende 

collecte. Doe dit vier weken voor de collecte.

5. De collectematerialen

Toezending collectemateriaal
Vanaf half augustus tot 1 september kunt u uw 

materialen bestellen. 

Vanaf 1 september beginnen wij met het versturen van 

de collectematerialen zodat deze op tijd bij u zijn.

Komt u materiaal tekort? Bestel dan altijd na! Dat kan 

via Collecteweb, maar ook per telefoon (033) 303 20 64 

of per e-mail naar collecte@diabetesfonds.nl.

Intekenlijsten 

Per collectant hebt u minstens één intekenlijst nodig. 

Op één lijst kunnen 98 mensen een bedrag invullen. 

Daarom is het handig om  altijd een paar lijsten extra te 

bestellen. De lijsten zijn genummerd.

Legitimatiekaart met telbriefje 
Vul hierop de gevraagde gegevens in. Vergeet niet op 

de achterkant uw gegevens te vermelden en de straten 

waar uw collectant mag collecteren. 

De collectant is verplicht dit bewijs bij zich te hebben 

tijdens het collecteren! 

Het onderste gedeelte van de legitimatiekaart is 

een telbriefje. Voordat u de bus overdraagt aan uw 

collectanten, scheurt u dit gedeelte eraf en stopt u het 

in de collectebus. Zo weet u bij het tellen altijd van wie 

welke bus is. 

Wat is het verschil tussen collectebussen en 

zogenaamde intekenlijsten? Iedereen kent 

de traditionele collectebus. Maar in sommige  

plaatsen in Nederland  wordt gecollecteerd met 

intekenlijsten. Hierop wordt het bedrag genoteerd 

en zet de gever zijn of haar naam en paraaf. Op de 

collectevergunning staat of in uw gemeente met een 

intekenlijst mag worden gecollecteerd.
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Verzegeling 
Alle collectebussen moeten verzegeld worden. Uw 

collectanten mogen de verzegeling NIET verbreken. Dat 

doet u altijd in hun aanwezigheid bij het tellen van de 

collectebus. 

Uitgiftelijst
Op deze lijst worden de namen van de collectanten 

ingevuld. Uw collectanten moeten de lijst tekenen 

voor ontvangst van de collectebus. Na de collecte 

wordt achter de naam van de collectant de opbrengst 

ingevuld. Ook deze lijsten moet u naar het Diabetes 

Fonds terugsturen.

Niet-thuis-kaartje
Als een collectant de bewoner niet thuis treft, kan hij dit 

kaartje in de brievenbus doen. De bewoner weet dan 

dat de collectant is geweest en kan dan zelf een gift 

overmaken via SMS (€ 3,00) of via het op het kaartje 

vermelde banknummer.

Collectantenkrant ‘Collectebuzz’
De Collectebuzz is bestemd voor u en uw collectanten 

en bevat informatie over de collecte, diabetes en het 

Diabetes Fonds. Bestel voor elke collectant een krant.

Attentie collectanten
Als dank voor hun medewerking aan de collecte, is 

er elk jaar een kleine attentie voor de collectanten. 

Deze wordt meestal gesponsord zodat de kosten per 

collectant heel erg laag blijven. De collectanten kunnen 

zelf hun attentie uitzoeken via de website van het 

Diabetes Fonds. 
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Bedankkaartje 
Na afloop van de collecte stuurt u uw collectanten het 

bedankkaartje met daarop hun persoonlijke opbrengst 

en de totale opbrengst van uw collecteplaats. Deze 

kaarten kunt u ook laten versturen door het Diabetes 

Fonds. In dat geval vragen we u ze volledig ingevuld 

mee te sturen met de afdrachtformulieren aan het 

eind van de collecte. Vergeet de bedankkaartjes 

alstublieft niet! Collectanten zijn altijd benieuwd naar 

de opbrengst. 

U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar  al uw 

collectanten. Zo kunt u hen bedanken voor hun hulp 

en stelt u hen op de hoogte van de opbrengst van de 

collecteweek.

Publiciteit
U kunt verschillende promotieartikelen bestellen zoals 

posters, vlaggen en spandoeken.

Jubileumattenties 
Wanneer collectanten vijf, tien, vijftien, twintig, 

vijfentwintig of dertig jaar hebben gecollecteerd, doen 

wij ze graag als blijk van waardering iets leuks cadeau. 

Daarvoor is het belangrijk dat u het aantal jaren 

bijhoudt dat uw mensen collecteren. U kunt de attenties 

via de materiaalbestellijst bestellen. 

Zorgt u ervoor dat ze bij de juiste mensen 

terechtkomen? 
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6. Vóór de collecte

• U verzegelt de collectebus, voorziet die van een sticker 

en geeft de bus samen met de legitimatiekaart aan de 

collectant. Gebruikt u intekenlijsten, dan hoeft u geen 

aparte legitimatiekaart te gebruiken. 

• U zorgt dat de bussen of lijsten en de andere 

materialen bij de collectant terecht komen.  

• Tip: spreek bij het afgeven van de collectebus  met de 

collectant af waar en wanneer de bus/lijst ingeleverd 

kan worden.  

• Informeer minimaal twee weken voor de collecte of 

de bank bij u in de buurt over een geldtelmachine 

beschikt. Is dat het geval, dan kunt u het beste meteen 

een afspraak maken wanneer u door middel van de 

geldtelmachine het collectegeld kunt overmaken. 

Is er geen geldtelmachine aanwezig, vraag dan bij 

welk ander filiaal u terecht kunt. Indien men u deze 

informatie niet kan verstrekken, neem dan contact  

op met het Collecteteam in Amersfoort via  

collecte@diabetesfonds.nl of (033) 303 20 64.
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Maak de collecteopbrengst over op rekening-

nummer NL 70 RABO 038 22 62 700 of op 

NL 81 ABNA 070 70 70 805.

Gebruik voor het storten uw eigen bankpas en dus 

niet de bankpas van de bank. Sommige geldtel-

machines vragen of u een code intypt. Voer in dat 

geval altijd de 4 cijfers van uw eigen postcode in.

7. Na de collecte

Geld tellen 
Na de collecte telt u de opbrengst. Dit doet u het beste 

samen met uw collectanten. Let op dat u de intekenlijsten 

samen met de collectant ondertekent! Lukt dat om één 

of andere reden niet, zorg er dan in elk geval voor dat er 

een andere getuige aanwezig is. Op de achterzijde van 

de legitimatiekaart is een tellijstje afgedrukt dat u als 

hulpmiddel bij het tellen kunt gebruiken.

Afstorten van de collecteopbrengst 
Om onregelmatigheden of foutieve stortingen zo veel 

mogelijk te vermijden, heeft het Diabetes Fonds een 

overeenkomst met de Rabobank en de ABN-AMRO 

gesloten.

Als u het geld hebt gestort, krijgt u een stortingsbewijs. 

Let op, het bedrag dat daarop staat is leidend in geval 

van een telverschil.

Schade tijdens het collecteren
Het kan gebeuren, een onfortuinlijke val of een ander 

ongelukje tijdens het collecteren. Is het één van uw 

collectanten overkomen? Neemt u dan contact op het 

collecteteam in Amersfoort (033) 303 20 64.

Stuur het afdrachtformulier (door twee personen 

ondertekend) en het stortingsbewijs op naar het 

Diabetes Fonds. Vergeet dit alstublieft niet! Zonder 

stortingsbewijs kunnen wij namelijk niet zien waar de 

storting vandaan komt.

NB. Wat u niet moet doen, is de door u gemaakte 

kosten inhouden van de collecteopbrengst. Dat geeft 

problemen bij het inboeken van uw opbrengst en bij de 

controle door de accountant. 

U maakt een kopie van uw stortingsbewijs voor uw 

eigen archief.
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8. Het geld is gestort, wat nu?

Voor een correcte financiële afhandeling en 

verantwoording ontvangt u de volgende formulieren: 

Afdrachtformulier 
Op dit formulier vult u in wat de opbrengst in uw 

collecteplaats is en welk bedrag er is gestort. Samen 

met de andere getuige zet u hierop uw handtekening.  

Declaratieformulier 
De kosten die u hebt gemaakt voor het organiseren 

van de collecte kunt u bij ons declareren. Denkt u aan 

postzegels, telefoon- en kilometerkosten. Vergeet niet 

de bonnetjes te bewaren voor kosten waarvoor u een 

kassabon kunt krijgen. Voor door u gemaakte relevante 

reiskosten krijgt u € 0,28 per km vergoed (dit is inclusief 

parkeerkosten); voor telefoonkosten € 0,10 per lokaal 

gesprek.

Het ingevulde declaratieformulier stuurt u naar het 

Diabetes Fonds. Wij zorgen er dan voor dat het bedrag 

naar u wordt overgemaakt.

Wilt u uw onkosten als gift aan het Diabetes 

Fonds schenken? U kunt dat aangeven op het 

declaratieformulier. Wij zorgen er dan voor dat uw 

declaratiebedrag als collectegift wordt geboekt. 
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9. Wat moet retour na de collecte?

Alles nog even op een rijtje: 

• Het afdrachtformulier

• Het stortingsbewijs van de bank

• Uw declaratieformulier 

• Indien van toepassing: alle intekenlijsten, ook de 

niet-gebruikte

• Alle telbriefjes

• De uitgiftelijsten  

• De eventuele acceptgiro’s

• Alle gebruikte en ongebruikte legitimatiekaarten

Wilt u deze formulieren zo snel mogelijk na de 

collecteweek opsturen? U kunt daarvoor de 

bijgeleverde envelop gebruiken.

Bent u deze envelop kwijt? U kunt uw spullen dan sturen 

naar: 

Diabetes Fonds

Antwoordnummer 1117

3800 WB Amersfoort

(u hoeft geen postzegel te plakken)

Wat moet niet retour na de collecte?
U kunt de door u bestelde collectebussen bij u thuis 

bewaren. Dan kunt u ze voor de collecte volgende 

jaar weer gebruiken.

Dit geldt ook voor de keycords en plastic hoesjes 

voor de legitimatiebewijzen.

Alle materialen die u over heeft, waarop geen 

collectedatum staat, kunt u ook bewaren voor 

gebruik in het volgend collectejaar.
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Persberichten voor regionale 
en lokale kranten 

Via de website van het Diabetes Fonds zijn kant-en-

klare persberichten beschikbaar die u naar uw lokale 

of regionale krant kunt sturen. Vul de juiste gegevens in 

zodat de collecte in uw woonplaats goed vermeld wordt. 

Facebook en Twitter bieden ook goede kansen 

om aandacht voor de collecte te vragen of uw 

collectanten te enthousiasmeren. Ook kunt u er zelf 

collectanten mee werven. 

Zet een bericht op uw eigen facebookpagina of 

verstuur een tweet. Een voorbeeld van dergelijke 

berichten zijn te vinden op de website van het 

Diabetes Fonds.

10. Algemene publiciteit in uw regio

Stationsplein 139

3818 LE Amersfoort 

Tel.: (033) 462 20 55 (algemeen)

diabetesfonds.nl

Heeft u vragen over de organisatie van de collecte, 

over de procedure of over het invullen van de 

formulieren?

Belt u ons dan: 033 – 303 20 64 of stuur een e-mail 

naar collecte@diabetesfonds.nl. 

Heel hartelijk dank voor uw hulp en wij wensen 

u veel succes met de organisatie van de 

collecteweek!
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