
Mini-handleiding voor organisatoren 

Collecteweek Diabetes Fonds,  

Maandag 30 oktober t/m zaterdag 4 november 2017 

 

 

Neem contact op met de collectanten die voorgaande jaren hebben gelopen om te vragen of 

ze dit jaar ook weer meedoen. Wilt u meer collectanten in uw wijk / plaats?  

Vraag ons om te werven en maak zelf ook gebruik van de wervingsmogelijkheden die op 

www.diabetesfonds.nl/collecte te vinden zijn. 

 

 

Bestel de benodigde collectematerialen. Dit kan  

1) per post door het bestelformulier in te vullen, 

2) digitaal met behulp van Collecteweb of  

3) telefonisch: 033-3032064.  

Heeft u digitaal of telefonisch besteld? Dan hoeft u het bestelformulier niet meer te retourneren. 

 

Vanaf half september starten wij met de verzending van de materialen. Ca 3 weken na uw 

bestelling ontvangt u de materialen thuis. U ontvangt dan ook de andere benodigde formulieren 

i.v.m. de afdracht van het collectegeld. 

 

 

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

kunnen ophalen en welke straten ze gaan lopen. Spreek ook af waar en wanneer de collectebus 

en het keycord met hoesje weer ingeleverd kan worden. En verwijs ze naar 

www.diabetesfonds.nl/collectepresentje 

 

 

Bedank na de collecteweek uw collectanten voor het collecteren en tel samen de opbrengst van 

de collectebus. Noteer de gegevens op het afdrachtformulier. Als alle bussen binnen zijn stort u 

het complete bedrag op de rekening van het Diabetes Fonds.  

Voor de Rabobank is dat NL70 RABO 038 22 62 700 

Voor de ABN AMRO is dat NL81 ABNA 070 70 70 805 

NB: U ontvangt bij uw bestelling een uitgebreide afstort-instructie. Neem uw eigen bankpas mee 

en vergeet niet het stortingsbewijs dat u van de bank krijgt mee naar huis te nemen! U dient dit bij 

de financiële afwikkeling in te leveren. 

 

 

Stuur het volgende naar het Diabetes Fonds op: 

- Het ingevulde afdrachtformulier. NB: zorg voor twee handtekeningen. Eén van uzelf en één van 

een getuige. Deze zijn nodig voor de accountantscontrole. 

- Het stortingsbewijs van de bank 

- Uw declaratieformulier 

- De uitgiftelijst(en) 

- Alle legitimatiekaarten en telbriefjes 

- Eventuele acceptgiro’s 

- Een bijgewerkt collectantenoverzicht, hoewel dit ook via Collecteweb of de mail kan. 

http://www.diabetesfonds.nl/collecte
http://www.diabetesfonds.nl/collectepresentje

