Mini-handleiding voor organisatoren. 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. Hiertoe krijgt u toegang, zodra u besluit de collecte
te gaan organiseren. U kunt natuurlijk ook de buurvrouw, kennissen of familie
vragen om mee te collecteren.

Bestel de benodigde collectematerialen. Na de zomervakantie ontvangt u een
eerste mail dat de materialen besteld kunnen worden. De bestelling kan worden
doorgegeven op drie manieren:
1) digitaal met behulp van Collecteweb of
2) telefonisch: 033-462 2055 of via mobiel/whatsapp 06-82557644 of
3) per mail naar collecte@diabetesfonds.nl
Vanaf half september starten wij met de verzending van de materialen. Hierbij
ontvangt u ook de 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, of wanneer u deze brengt en welke straten ze gaan
lopen. Spreek ook af waar en wanneer de collectebus en het keycord met hoesje
weer ingeleverd kunnen worden.

Maak de collectematerialen gereed.
• Collectebussen in elkaar zetten en verzegelen
• Legitimatiebewijzen en de telbriefjes stickeren of invullen met de hand.
(vraag gerust het collecteteam om voor u de stickers uit te draaien en op te
sturen). Voorwaarde is wel dat Collecteweb up-to-date is. Is dit niet het geval,
neem dan ook contact met ons op, dan helpen wij u dit in orde te maken.
• Uitgiftelijst van de collectebussen invullen of uitprinten via Collecteweb.

Als de bussen retour komen, tel met de collectant óf met iemand die u helpt
(geen huisgenoot of familielid) de opgehaalde gelden. Noteer dit op de
telbriefjes. Als alle bussen binnen zijn stort u het complete bedrag op de rekening
van het Diabetes Fonds. U vult de opbrengst in, in Collecteweb en uploadt de
documenten. Na afloop kunt u de collectanten een bedankmail of kaartje sturen
met het bedrag dat zij opgehaald hebben.
NB: U ontvangt bij uw bestelling een uitgebreide afstortinstructie.

