
Handleiding collecte



Je wordt ingewerkt 
Binnenkort nemen wij contact met je op om het collecteproces uit te 

leggen. Het is handig om deze folder voor die tijd door te nemen.

Wat wordt er tijdens dit gesprek met je doorgenomen?

 De verwachtingen.

 Het collectegebied.

 Waar je de gegevens van collectanten kunt vinden.

 De te nemen stappen om de collecte te organiseren.

 Het bestellen van collectematerialen.

 De afronding van de collecte.

Het collecteproces

Hulpmiddelen

Aan de slag 
Je benadert de collectanten en bespreekt hun inzet tijdens de 

collecteweek. Zoals waar en wanneer zij kunnen collecteren, 

of je de bus langsbrengt of deze wordt opgehaald en wanneer 

en waar collectanten de bus kunnen inleveren.

Collecteweb

Gebruik Collecteweb voor het overzichtelijk regelen 

van de collecte. Dit is onze online database met 

alle informatie over jouw collecteplaats: ontzettend 

handig, alles op één plek en kostenbesparend. 

Wat kun je in o.a. Collecteweb doen?

  Een duidelijk overzicht van alle gegevens vinden.

  Eenvoudig je collectanten een e-mail sturen.

  Je bestelling doorgeven.

  Een overzicht maken van de wijken en straten 

waar je collectanten lopen.

Werving

Het werven van nieuwe collectanten is belangrijk en je kunt hierbij helpen.

Enkele tips om je op weg te helpen:

  Bereid je verhaal voor. Weet het doel/het belang van de collecte.

  Vraag je omgeving: veel mensen zijn bereid om een paar uurtjes te helpen.

  Benader mensen persoonlijk.

  Maak gebruik van social media en plaatselijke kranten. Persberichten zijn te vinden op de website.

  Je kunt ook wervingskaartjes en -posters bestellen via Collecteweb of downloaden via onze 

website. Verspreid deze binnen je collectegebied.

Vraag na afloop of je collectanten ook volgend jaar weer beschikbaar zijn. 

Kijk voor overige tips op onze website.
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Materialen klaarzetten 
Zet ruim van tevoren de materialen voor de 

collectanten klaar. Iedere collectant krijgt:

  Een verzegelde collectebus.

  Een legitimatiekaart met hoesje en keycord.

  Een collectekrant.

  Een collectantenpresentje.

  Tien niet-thuis-kaartjes.

De collecteweek

Vanaf de maandag in de collecteweek 

mogen de collectanten op pad. Blijf 

bereikbaar voor collectanten. 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. 

Verdelen van de 
collectebussen

Lever op het afgesproken moment de 

collectematerialen af bij de collectanten (meestal 

in de week voor de collecte). Of zorg dat de 

collectebussen klaar staan om afgehaald te worden 

op het afgesproken moment. Herhaal nog even 

wanneer je de bus terug verwacht.

Promoten

Bekendheid van de collecteweek 

draagt bij aan de waardering en 

bereidheid tot geven. Uiteraard 

promoten wij de collecteweek via 

verschillende kanalen. Je kunt ook 

je steentje bijdragen door bericht-

en te delen en te zorgen voor meer 

zichtbaarheid voor én tijdens de 

collecte. Hierbij geldt ook: persoon-

lijke benadering werkt het beste. We 

hebben een aantal voorbeeldtek-

sten op de website staan. 

Zo zijn er standaard teksten voor: 

  Verschillende social media-

kanalen. 

 Huis-aan-huisbladen.

 Aankondigingsbericht collecte.

 Opbrengst collecte.

 Wervingsverzoeken.

Hang posters, vlaggen en 

spandoeken op. Je kunt deze 

tegelijk met de andere materialen 

bestellen. Posters zijn ook te 

downloaden via onze website.

3 4 5

Het collecteproces (vervolg)

Hulpmiddelen (vervolg)

Bestellen

Je kunt zelf de collectematerialen 

bestellen via Collecteweb. Voor de 

start van de zomervakantie ontvang 

je een uitnodiging per mail en eind 

augustus/begin september sturen we 

nog een reminder. Uiteraard mag de 

bestelling ook telefonisch doorgegeven 

worden. Bij je bestelling wordt het 

volgende automatisch meegestuurd:

  Collecte-afdrachtformulier (voor de 

financiële afwikkeling).

  Vooraf ingevulde uitgiftelijst(en).

  Sealbag en Stortingsspecificatie 

ABN AMRO.

  Retourenvelop.

Heb je in september nog geen oproep 

tot bestellen ontvangen? Trek dan aan 

de bel!

Vanaf september starten we met het 

uitleveren van de materialen zodat je 

tijdig de collecte kunt voorbereiden.



Bedanken
Een bedankkaartje is altijd leuk om te ontvangen 

na de getoonde inzet. Je kunt bedankkaartjes bes-

tellen en deze langsbrengen bij jouw collectant(en). 

Je kunt natuurlijk ook tijdens het gezamenlijk tellen 

de busopbrengst vertellen aan de collectant(en). Of 

stuur een mailtje, net wat je prettig vindt. 

Opbrengst tellen

Tel je de bus met de collectant of 

organiseer je een telmiddag of -avond? 

Doe het in elk geval altijd met iemand 

die geen familie of huisgenoot van je is 

en parafeer beiden het telbriefje. Werk je 

met intekenlijsten? Let er dan op dat de 

intekenlijsten samen met de collectant 

ondertekend wordt.

Opbrengst storten
Lees de bij de materialen meegeleverde 

afstortinstructie door voordat je naar de 

bank gaat (ben je deze kwijt, dan vind 

je de instructie ook op onze website). 

Je kunt zowel bij ABN AMRO als bij de 

Rabobank afstorten. Het is handig om 

van tevoren bij de locatie te informeren 

wanneer je er terecht kunt.

Afdrachtformulier opsturen
Vul de opbrengst in op het afdracht-formulier en bevestig 

het stortingsbewijs hieraan vast. Ook het afdrachtformulier 

moet door een tweede persoon onder-tekend worden. Werk 

de collectantenlijst bij in Collecteweb. Stuur alle telbriefjes, 

legitimatiekaarten en de uitgiftelijst(en) binnen twee weken 

aan ons terug. Hoe eerder je het opstuurt, hoe eerder wij een 

totaalopbrengst kunnen doorgeven. Maak voor de zekerheid 

overal een kopie van voor je eigen administratie. 

De collecte is klaar!
Wij willen je graag ontzettend bedanken 

voor jouw inzet en hopen volgend jaar 

weer op je te mogen rekenen!
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Na de collecteweek

Afstorten

Help mee met een goede afwikkeling van de 

collecte. Stort alléén af op een van de volgende 

rekeningnummers:

  ABN AMRO:  NL81 ABNA 070 70 70 805

  Rabobank: NL70 RABO 038 22 62 700

Gebruik voor het storten je eigen bankpas. Dit 

kan ook een bankpas van een andere bank 

zijn. Er worden geen extra kosten in rekening 

gebracht. Sommige geldtelmachines vragen om 

een code in te typen. Voer in dat geval altijd de 

4 cijfers van je eigen postcode in.

Als het geld is gestort, ontvang je een 

stortingsbewijs. Let op: Het bedrag dat daarop 

staat is leidend in geval van een telverschil. Stuur 

het afdrachtformulier en het stortingsbewijs op 

naar het Diabetes Fonds. 

Vergeet dit niet! Zonder stortingsbewijs kunnen wij 

namelijk niet zien waar de storting vandaan komt! 

Op het afdrachtformulier staat een checklist met 

wat er allemaal retour gestuurd moet worden. 

NB. Houd gemaakte kosten niet in op de 

collecteopbrengst. Dat geeft problemen bij het 

inboeken van jouw opbrengst en bij de controle 

door de accountant. 



Kalender collecte
Juni t/m september

  Ga na hoeveel collectanten je hebt. Mocht het nodig zijn, kun je zelf ook 

nieuwe collectanten werven.  

Kijk voor tips op onze website www.diabetesfonds.nl/collecteorganisatie.

  Uiteraard kun je ook contact met het collecteteam opnemen om 

wervingsmogelijkheden te bespreken.

  Neem contact op met de collectanten en bespreek hun inzet.

  Voor de start van de zomervakantie is het mogelijk de collectematerialen te 

bestellen via Collecteweb.  

Een uitnodiging voor bestellen ontvang je in een mail met een link naar 

Collecteweb.

  Vanaf half september worden de materialen bezorgd.

Oktober
  Maak de materialen in orde.

  Verspreid de collectebussen met keycord en identiteitskaart onder de 

collectanten en maak afspraken over het inleveren van de collectebussen.

  Kondig de collecte aan in krantjes en hang de vlag/spandoek op. 

  Op onze website vind je veel voorbeeldteksten voor kranten, plaatselijke 

advertenties en persberichten terug. Deze kun je downloaden en zelf versturen 

naar de plaatselijke media.

  De collecte is eind oktober van maandag t/m zaterdag. De exacte data vind je 

op onze website.

November
  Verzamelen en tellen van de uitgezette collectebussen.

  Invullen van het afdrachtformulier en het afstorten van de opgehaalde gelden.

  Stuur het afdrachtformulier mét stortingsbewijs, de uitgiftelijsten, telbriefjes en 

de overgebleven bussluitingen naar het Diabetes Fonds in de retourenvelop.

  Bedank de collectanten met het bedankkaartje of door het versturen van een 

mail via Collecteweb.

  Stuur eventueel een persberichtje naar de lokale krant met de opbrengst.

Heb je leuke foto’s van de voorbereidingen van de collecte? Of een 

leuke foto van jezelf of collectanten met bus? Stuur ons deze dan toe. 

Dan plaatsen wij ze op onze social media-kanalen. 

Volg ons op social via:

f Facebook  l Twitter  x YouTube  i LinkedIn



Contact

Heb je vragen over de collecte? 

Neem gerust contact op.

Adres:  Stationsplein 139

 3818 LE Amersfoort

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

E-mail:  collecte@diabetesfonds.nl

Website:  diabetesfonds.nl/collecteorganisatie

 

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 

van 09.00 tot 17.00 uur


