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Weet u nog niet hoeveel collectanten er meedoen? Maak dan een inschatting van het aantal collectanten dat u 

denkt te krijgen. Voorkom verspilling. Mocht u toch te weinig hebben, dan kunt u altijd nabestellen.  

Voor meer informatie: www.diabetesfonds.nl/collectematerialen 

Bestellen kan na ontvangst van de bestelmail tweede helft augustus. 

 

Wervingsposters A3 
Deze poster kunt u ophangen om collectanten te werven. Bijvoorbeeld op scholen, bij de 

supermarkt, op uw raam of bij lokale evenementen. 

Wervingskaarten A6 

Op deze kaarten kunt u uw naam en contactgegevens invullen. Deze kaarten kunt u huis-aan-

huis verspreiden in straten waarin u collectanten zoekt. Nieuwe collectanten melden zich bij u 

aan. 

Collectantenkranten 
In deze krant staat informatie over de collecte en het Diabetes Fonds. Deze krant dus voor elke 

collectant bestellen. 

Bedankkaarten 

collectanten 

Dit kaartje kunt u per post sturen naar uw collectanten om hen te bedanken voor het collecteren. 

Hier kunt u de individuele en totale opbrengst op vermelden. 

Collectebussen 
De collectebussen zijn groen en eenvoudig op te stapelen.  

Als u deze niet in huis heeft, dan voor elke collectant één bestellen. 

Legitimatiekaarten 
Deze kaart heeft de collectant nodig om zich te kunnen legitimeren. Voor elke collectant dus één 

bestellen. 

Keycord en hoesje 
Om het legitimatiebewijs in te doen kunt u een keycord + hoesje bestellen.  

(Na afloop weer innemen!) 

Busverzegelingen  
Om de collectebus te verzegelen. 

Voor elke collectebus één verzegeling bestellen. 

Stickers voor groene 

collectebussen 
Bestelt u collectebussen? Dan per collectebus één sticker bestellen. 

Stickers voor oranje 

collectebussen 
Als u oranje bussen gebruikt:  Per collectebus één sticker bestellen. 

Intekenlijsten inclusief 

pen 

Als de collecte wordt gelopen met intekenlijsten i.p.v. de collectebus voor elke collectant  één 

bestellen. 

Plastic mapjes voor de 

intekenlijsten 
Per intekenlijst heeft u één plastic mapje nodig.(alleen als u niet met de collectebus collecteert) 

Collectezakjes 
Deze zakjes zijn handig om vooraf rond te brengen in bijvoorbeeld zorgcentra of 

appartementencomplexen. Ze kunnen dan later (gevuld) weer opgehaald worden. 

Niet-thuis kaartjes 
Dit kaartje kunt u in de brievenbus doen bij mensen die niet thuis zijn of geen kleingeld in huis 

hebben.  

Stickervellen Collecteweb 

(18 per vel) 

Etiketten waarop u in Collecteweb de gegevens van uw collectanten kunt uitprinten voor op de 

legitimatie-, meldings- en bedankkaarten. 

Collecteposters A3 
Op deze poster staat dat het de Collecteweek is van het Diabetes Fonds. Belangrijk dus om deze 

op te hangen op zichtbare plekken in uw woonplaats. 

Vlaggen/Spandoeken 

Om de collecte extra aandacht te geven, kunt u een vlag of een spandoek ophangen in uw 

woonplaats. Benader mensen met een vlaggenmast of stok. Voor een spandoek is er vaak een 

vergunning nodig, maar niet als deze op eigen terrein hangt (balkon/tuinhek). 

Attenties voor jubilerende 

collectanten 
Er zijn attenties voor de collectanten die 5/10/15/20/25/30 jaar actief zijn. 

Tasjes Een tas voor elke collectant wordt automatisch meegeleverd dit jaar.   

 

http://www.diabetesfonds.nl/collectematerialen

