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Diabetes Fonds
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Samen collecteren we

voor genezing en betere behandeling 

van diabetes!



Welkom

Allereerst welkom. Fijn dat u zich heeft aangemeld voor 

het webinar!

De voornaamste vraag: gaat de collecte door?

Ja, de collecte gaat door op een aangepaste, extra veilige 

manier. Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen en houden 

de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de 

gaten. We adviseren alle vrijwilligers om ook tijdens het 

collecteren de algemene richtlijnen en adviezen van het RIVM 

op te volgen.

houd de pagina op onze website in de gaten voor de laatste 

richtlijnen.



Agenda

Collecte is van 26 t/m 31 oktober

Bestelling materialen vanaf half augustus

Collecte en Corona

Wat bij no go collecte

Gepersonaliseerde iDEAL QR-code

Uitdraaien van stickers via Collecteweb

Digitale afrekenstaat 
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Collecteweek

De collecte is van maandag 26 t/m zaterdag 31 oktober.

Er kan op drie manieren gecollecteerd worden

1. fysieke collecte (met de collectebus met qr-code langs de deuren)

2. flyeren (doe de flyer door de bus, bel aan, doe twee stappen terug en 

vraag om een gift. Bel je liever niet aan doe dan alleen de flyer door de 

bus. (let wel op nee/nee en nee/ja stickers. Hier mag de flyer niet 

ingegooid worden als je niet aanbelt.

3. digitaal collecteren, als collectant liever niet op pad gaat.  Informatie volgt 

zo.
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Het Diabetes Fonds…

Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. En aan 

een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en 

complicaties. Dit doen we via wetenschappelijk onderzoek en 

voorlichting, samen met iedereen die ons daarbij helpt!

De bekende bestelmail voor de collectemaerialen heeft u inmiddels al 

ontvangen. Vanaf deze week starten wij met uitleveren.

Wijzigingen materialen:

Flyer te gebruiken als niet-thuis-kaartje, maar ook door collectanten die 

liever niet met de vertrouwde collectebus op pad gaan. Zij kunnen deze dan 

verspreiden volgens hun looproute.

Geen wervingsmaterialen.

Sticker met QR-code voor op bus, nu alleen nog met iDEAL QR-code. 

Sticker van vorig jaar werken gewoon nog, dus alleen voor op collectebus 

die nog geen sticker met qr-code heeft

Inzet gepersonaliseerde iDEAL QR-code
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Voorbeeld flyer



QR-code stickers die te gebruiken zijn
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Nieuwe sticker 2020 Sticker 2019



Corona en collecte
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Houd de regels van RIVM in acht.
Collecteer alleen (of als je toch met zijn tweeën gaat, houd voldoend afstand en ga niet samen 

voor de deur staan, maar loop om en om)

Bel aan, zet de bus op de grond en doe een stap naar achteren, of houd de bus met gestekte arm 

voor je. 

Was je handen voor en na het collecteren

Maak de collectebus schoon met een reinigingsdoekje voor en na collecteren en evt. tussendoor

Houd 1,5 meter afstand

Gebruik beschermingsmiddelen als je je daarbij prettig voelt

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.

Terugbrengen collectebussen. Laat de collectanten dit jaar niet binnen maar ontvang de 

bus bij de deur.

Tellen van het geld, doe dit nu niet met de collectant, maar met een bekende en laat niet 

iedereen in uw huis. Zorg dat u uw handen wast na afloop. Draag desnoods 

handschoentjes bij het tellen. 

Afstorten bij de bank. Maak vooraf een afspraak bij de bank, zodat u niet voor een 

dichte deur staat. Is er geen afstort mogelijkheid meer doordat de kantoren gesloten zijn 

vanwege Corona, neem dan contact op met ons.



Geen collecteweek

Wij zullen u hier gelijk van op de hoogte brengen.

Geen fysieke collecte. Wel digitale collecte. Hiervoor worden de huidige 

collectanten benaderd, die bij ons bekend zijn.

Wilt u ervoor zorgen dat deze gegevens, voor zover dat nog niet gebeurd is, 

ruim voor de collecte up-to-date zijn liefst met 06-nummer en/of e-mailades?
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Digitale collecte
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Naast de fysieke collecte zetten we dit jaar sowieso ook extra in op de 

digitale collecte. 

Digitaal collecteren is gemakkelijk, je hoeft alleen je telefoonnummer of e-

mailadres achter te laten bij de start, en je krijgt dan de informatie 

aangereikt via e-mail of 06. 

Het “deel dit met je achterban” bericht zet je door via Whatsapp, social

media of e-mail om zo giften op te halen bij jouw vrienden en familie. 

Bij enkele andere goede doelen werkt dit heel goed en werd er zo naast de 

fysieke collecte een mooi extra bedrag opgehaald. 

We vragen van jou als digitale collectant ook een postcode, zo tellen we de 

opbrengst op bij het postcode gebied van de organisator en halen we een 

zo hoog mogelijke opbrengst. 



Aanmelden digitale collecte
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Stap 1: Ga naar 

diabetesfonds.nl/digitalecollecte

Stap 2: Vul je gegevens in en meld je 

aan

Stap 3: Wij informeren je voor de start 

van de collecte over jouw digitale bus

Stap 4: Je vult de bus door de 

berichtjes te delen met jouw 

achterban. Gemakkelijk en snel!



Online collecteren
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Heb je een online collectebus aangemaakt, deze kun je ook dit jaar weer 

activeren. Hier ontvang je voor de collecte een mail over.



Gepersonaliseerde iDEAL QR-code / 

uitdraaien etiketten
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- Het is vanaf dit jaar mogelijk voor iedere collectant een persoonlijke QR-code 

aan te maken via Collecteweb.

- Heeft u geen printer of vindt u het etiketten uitdraaien lastig, vraag het 

collecteteam om dit voor u te doen. Dan ontvangt u het per post.

- Het is wel van belang dat de gegevens van uw collectanten correct in 

CollecteWeb staan en dat het bestand up-to-date is.

- Zorg er dus voor dat collectanten die niet meer actief zijn op stop gezet zijn.

- Wij laten u dit nu zien. (over naar Collecteweb)

https://diabetesfonds.collecteweb.nl/

https://diabetesfonds.collecteweb.nl/


Digitale afrekenstaat/Afdrachtformulier
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- Het is vanaf dit jaar mogelijk om de afrekenstaat digitaal in te sturen.

- Dit kan door in Collecteweb de tegel Afrekenstaat aan te klikken en vervolgens 

het formulier in te vullen. 

- Let er wel op dat u de transactiebon en eventueel de stortingsspecificatie van 

de ABN-AMRO met daarop het sealbagnummer, uploadt.

- Heeft u ook een declaratieformulier, kunt u dit mailen met de daarbij behorende 

bonnetjes.

- Bewaart u deze papieren, totdat u per separate mail akkoord van ons heeft 

ontvangen op de afrekenstaat. (dus geen bevestiging van ontvangst, maar echt 

akkoord)



Collecteweb
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- Meer uitleg voor Collecteweb nodig, maak een afspraak met ons en wij leggen 

het u uit. Deze afspraak kan prima telefonisch. Wij loggen dan in, in uw 

collecteplaats en lopen samen met u alle mogelijkheden door.

Het Diabetes Fonds…



Vragen?

Houd ook onze pagina over corona op onze website in de gaten

De instructies voor CollecteWeb, digitale afrekenstaat en gepersonaliseerde iDEAL

QR-codes vindt u hier.

Of bel gewoon naar 033-4622055 of 06-82557644

E-mail: collecte@diabetesfonds.nl
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https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collectevrijwilligers/vragen-rondom-collecte-en-corona
https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-voor/collectevrijwilligers/informatie-voor-organisatoren/collecteweb


Heel veel succes met de 

organisatie

& 

en alvast bedankt 

voor jullie inzet!
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