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HET COLLECTEPROCES  

voor de collecte in 2021 van 1 t/m 6 november.  

 

JANUARI t/m APRIL 
 Had je afgelopen jaar niet voldoende collectanten en lukt het je niet zelf om 

collectanten te werven. Neem dan in deze maanden contact op met het 
collecteteam om de wervingsmogelijkheden te bespreken.  
 

AUGUSTUS t/m SEPTEMBER: 
 Benader de collectanten met de vraag of ze dit jaar weer willen collecteren. 
 Vanaf 1 augustus is het mogelijk de collectematerialen te bestellen via 

Collecteweb. Een uitnodiging voor bestellen ontvang je in augustus per mail met 
een link naar Collecteweb 

 Bestel in augustus of september de collectematerialen.  
 Vanaf begin september worden de materialen uitgeleverd 

 
OKTOBER 

 Maak de materialen in orde 
 Verspreid de collectebussen met keycord en legitimatiebewijs onder de 

collectanten.  
 Kondig de collecte aan in krantjes en hang de vlag/spandoek op  
 Op onze website vind je voorbeeldteksten voor lokale krantjes, Facebookpost en 

persberichten terug. Deze kun je downloaden en zelf plaatsen via social media 
of versturen naar de plaatselijke media 
 

1 t/m 6 november Collecteweek 

 
NOVEMBER: 

 Verzamelen en tellen van de uitgezette collectebussen 
 Afstorten van de opgehaalde gelden 
 Invullen afrekenstaat  
 Bedanken van de collectanten  

 
  

https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collectevrijwilligers/informatie-voor-organisatoren/de-collecte-promoten
https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collectevrijwilligers/informatie-voor-organisatoren/de-collecte-promoten
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VOOR DE COLLECTWEEK 
 
 
Stap 1: benader de collectanten 
Benader de collectanten na de zomervakantie met de vraag of ze zich ook dit jaar weer 
willen inzetten voor de collecte van het Diabetes Fonds. Informeer of ze dezelfde straten 
willen lopen als eerdere jaren. Geef aan wanneer de collectebus opgehaald kan worden 
of klaar staat om gehaald te worden. 
 
Kijk in Collecteweb onder de tegel Nieuwe vrijwilligers, of er nieuwe collectevrijwilligers 
zijn. Zo ja, neem contact op met de nieuwe vrijwilligers, en plaats deze, door ze aan de 
wijk toe te voegen, in het adresboek. Spreek af welke straten ze kunnen collecteren. 
 
Tip: Zet collectanten die bedankt hebben op stop in Collecteweb. Zo houd je het 
overzichtelijk. 

 
Stap 2: materialen bestellen 
Bestel de materialen via Collecteweb. Weet je niet precies wat je nodig hebt, geef je 
bestelling telefonisch door, dan kijken wij gelijk met je mee. 
 
Zijn de materialen binnen: 
Maak voor iedere collectant een pakketje met de benodigde materialen klaar: 

 Collectebus verzegeld 
 Legitimatiekaarten met keycord, voorzien van naam collectant, 

looproute en gepersonaliseerde iDEAL QR-code* 
 Collectekrant 
 Collectantenpresentje 
 Niet-thuis-kaartjes/flyers (25 per collectant) 

 
* Deze kunnen geprint worden via Collecteweb. Vraag gerust bij de bestelling of het 
collecteteam dit voor je wil verzorgen. Zorg dan wel dat Collectweb up-to-date is. 
Uiteraard kun je het ook met de hand invullen. 
 

Stap 3: verdelen van de collectebussen 
Lever op het afgesproken moment de collectematerialen af bij de collectanten. Of zorg 
dat de collectebussen klaar staan om afgehaald te worden op het afgesproken 
moment. In de week voor de collecte is vroeg genoeg. 

Geef bij het ophalen gelijk mee wanneer ze de bus weer terug moeten brengen. 
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TIJDENS DE COLLECTEWEEK 

 

Stap 4: de collecteweek 
Vanaf de maandag 1 november mogen de collectanten op pad. Blijf bereikbaar voor de 
collectant. Als je zelf nog vragen hebt, kun je terecht bij de ‘Veel gestelde vragen’ op 
onze website of neem gerust contact met ons op. Uiteraard kun je zelf ook een straatje 
meelopen.  

 

NA DE COLLECTEWEEK 
   
Stap 5: opbrengst tellen 
Verzamel de collectebussen van de collectanten. Tel de opbrengsten met de collectant 
of met iemand die je helpt (let op geen huisgenoot of familielid). Vul de telbriefjes in en 
eventueel het bedrag op de uitgiftelijsten. Of zet alles in Collecteweb onder de tegel 
collectebussen. Hier kun je ook terugvinden wat de collectant heeft opgehaald met zijn 
gepersonaliseerde iDEAL QR-code.  

Stap 6:  opbrengst storten  
Lees de bij de materialen meegeleverde afstortinstructie door voordat je naar de bank 
of de Geldmaat automaat gaat (ben je deze kwijt, dan vind je de instructie ook op onze 
website). Tip: Vraag één van de collectanten om met je mee te gaan tijdens het 
afstorten.  

Stap 7: afwikkeling collecte 
Maak in Collecteweb de afrekenstaat aan en vul hier de velden in (kostenveld mag je 
overslaan). Zorg dat je de transactiebon van de bank en eventueel als je via een 
sealbag afgestort hebt de stortingsspecificatie en de uitgiftelijst inscant en uploadt.  

Onderteken dan samen met de persoon die meegeteld heeft het formulier en sla deze 
op met het vinkje. Zodra je van het collecteteam een akkoord hebt ontvangen, is de 
afdracht afgehandeld. Bewaar tot die tijd de formulieren goed. 

Werk je niet met Collecteweb, vul de opbrengst dan in op het afdrachtformulier dat je 
bij de bestelde materialen hebt ontvangen en bevestig het stortingsbewijs hieraan. Ook 
het afdrachtformulier moet door een tweede persoon ondertekend worden. Werk de 
collectantenlijst bij in Collecteweb. Stuur alle telbriefjes, legitimatiekaarten en de 
uitgiftelijst(en) binnen twee weken na de collecte aan ons terug. Maak voor de 
zekerheid overal een kopie van voor je  eigen administratie.  
 

  

https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collectevrijwilligers/informatie-voor-collectanten/veel-gestelde-vragen-over-de-collecte
https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collectevrijwilligers/informatie-voor-collectanten/veel-gestelde-vragen-over-de-collecte
https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collectevrijwilligers/informatie-voor-organisatoren/financiele-afwikkeling
https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collectevrijwilligers/informatie-voor-organisatoren/financiele-afwikkeling
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Stap 8: bedanken 
Bedank na afloop de collectant voor zijn/haar inzet. Vaak vinden ze het ook leuk om de 
opbrengst van hun bus te weten. Dit kun je doen door een mail te sturen via 
Collecteweb. Heb je de collectebussen aangemaakt en ingevuld in Collecteweb, kun je 
ze automatisch een mail sturen.  

Werk je niet met Collecteweb, stuur dan een bedankkaartje. Je kunt bedankkaartjes 
bestellen en deze langsbrengen bij jouw collectant(en). Je kunt natuurlijk ook tijdens 
het gezamenlijk tellen de busopbrengst vertellen aan de collectant(en). Of zelf een 
mailtje opstellen en versturen, net wat je prettig vindt.  

 
DE COLLECTE IS KLAAR! 
Wij willen je graag ontzettend bedanken voor jouw inzet en hopen het volgende jaar 
weer op je te mogen rekenen!     

 

COLLECTEWEB: 
Ben je niet bekend met Collecteweb, volg dan één van onze webinars waarin wij uitleg 
geven of maak een afspraak met het Collecteteam om samen met jou door Collecteweb 
heen te lopen. Wij helpen je graag! Ook om Collecteweb op orde te maken als dit nog 
moet gebeuren. 
 

CONTACT 
Heb je vragen over de collecte? Neem gerust contact met ons op. 
 
Adres:       Stationsplein 139 

3818 LE Amersfoort 
Tel.:          (033) 46220 55 (algemeen) / mobiel/whatsapp 06- 

82557644 

 
E-mail:      collecte@diabetesfonds.nl 
Website:   diabetesfonds.nl/collecteorganisatie 
  
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur 
 
 
Heb je leuke foto’s van de voorbereidingen van de collecte? Bijzondere reacties of 
grappige gebeurtenissen meegemaakt tijdens de collecte? Deel deze met ons via 
collecte@diabetesfonds.nl 
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