
 

 

Stappenplan voor wijkhoofden collecteweek Diabetes Fonds  

Maandag 1 t/m zaterdag 6 november 2021 
 

 

Neem contact op met de collectanten die voorgaande jaren hebben gelopen 

om te vragen of ze dit jaar ook weer meedoen. De gegevens van de 

collectanten vindt u terug in Collecteweb of ontvangt u van de organisator. 

Natuurlijk kunt u ook de buurvrouw of kennissen en familie vragen om mee 

te lopen. Wilt u zelf collectanten werven, kijk voor tips over 

wervingsmogelijkheden op https://www.diabetesfonds.nl/speciaal-

voor/collectevrijwilligers/informatie-voor-organisatoren/collectanten-

werven 

 

 

Geef aan de organisator door voor hoeveel collectanten u 

materiaal nodig heeft. U ontvangt de bestelde materialen 

via de organisator. De materialen worden vanaf half 

september verstuurd. 

 

 

 

Neem contact op met uw collectanten om af te spreken waar en wanneer ze de 

collectebus kunnen ophalen en welke straten ze gaan lopen. Soms zijn de 

looproutes al bekend, andere keer moet u deze zelf nog maken. Spreek ook af 

waar en wanneer de collectebus en het keycord met hoesje weer ingeleverd 

kunnen worden.  

 

 

Maak de collectematerialen gereed.  

- Collectebussen stickeren en verzegelen 

- Legitimatiebewijzen en telbriefjes invullen of bestickeren (als de collectanten 

bekend zijn in collecteweb, kunnen wij of de organisator de stickers uitdraaien 

zodat u niet hoeft te schrijven) Ze ontvangen dan ook een gepersonaliseerde 

iDEAL QR-code zodat deze opbrengst ook bij hun bus en de collecteplaats wordt 

opgeteld. 

- Uitgiftelijst van de collectebussen invullen 

 

 

Na afloop verzamelt u de collectebussen en overhandigt deze aan de 

organisator. Afhankelijk van de afspraken telt u zelf de opgehaalde gelden 

samen met iemand anders, of doet de organisator dit. U levert de telbriefjes, en 

de opgehaalde gelden in bij de organisator en dan zit de collecteweek er al weer 

op!  

 

Bedankt voor uw inzet en enthousiasme. Bij vragen bel of mail gerust. 

E-mail: collecte@diabetesfonds.nl       

Tel.: 033-4622055  Mobiel of whatsapp 06-82557644 
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