
1. Bussen uitdelen 

Het uitdelen van de bussen kun 
je doen door de collectant langs 
te laten komen of door ze weg te 
brengen.
Wegbrengen
• Bel aan
• Zet het tasje met materialen 

op de grond
• Doe twee stappen terug
• De collectant kan de materialen 

oppakken
Laten ophalen
• Prik één of meerdere  

tijdsblokken en indien nodig  
deel deze op per groep  
collectanten.

• Geef instructie aan de 
collectant dat zij alleen komen

• Houd tijdens bezoek 1,5 meter 
afstand

• Laat de collectant dit jaar 
niet binnen

2. Bussen inzamelen

Laat de collectant de bus bij jou 
inleveren. 

• Prik ook hiervoor één of 
meerdere tijdsblokken en indien 
nodig deel deze op per groep

• Geef instructie aan de collectant 
dat zij alleen komen

• Houd tijdens het bezoek 1,5 meter 
afstand

• Laat de collectant de bus 
neerzetten. Maak het hengsel 
schoon met een reinigingsdoekje.

• Je kunt de bus nu gerust pakken.

Houd je altijd aan de basisregels 
voor iedereen die de overheid heeft 

opgesteld. Deze vind je op de website 
van de Rijksoverheid via deze link.

Collecteprotocol organisatoren / wijkhoofden 
Diabetes Fonds 2020 

Wij vinden het super dat je de collecte voor het Diabetes Fonds organiseert. 

Maar natuurlijk moet je dit wel veilig kunnen doen. Dat geldt ook voor het gebruik 

van de collectebussen en het tellen van het contant geld. De kans op besmetting

met het coronavirus via oppervlakken is zeer gering. Om dit risico nog verder te

beperken volg je de 4 stappen van dit protocol.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen


3. Geld tellen 

Tel alle bussen met ten minste 
twee mensen. Bij voorkeur doe je 
dit met één en dezelfde persoon, 
die bekend is binnen jouw netwerk.
• Was je handen voor en na  

het tellen van het geld.
• Bewaar het getelde geld 

in een bus, tas of doos.
• Maak na afloop de ondergrond 

waarop geteld is schoon.

4. Afstorten 

Neem contact op met de  
dichtstbijzijnde ABN AMRO of  
Rabobank voor het afstorten 
van het geld en maak hiervoor 
een afspraak, zodat je niet voor 
een dichte deur staat of het 
apparaat niet werkt. 
 
Kijk hier voor meer informatie
over de financiële afwikkeling.

Succes met de organisatie
en alvast bedankt!

Namens het collecteteam,

Joke Stelling & Lizeth van Steijn

tel.: 033-4622055 of 06-82557644
e-mail: collecte@diabetesfonds.nl

https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collectevrijwilligers/informatie-voor-organisatoren/financiele-afwikkeling
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