Stappenplan voor
collectanten
Je hebt je aangemeld als collectant
voor KWF. Fantastisch dat je je wilt
inzetten voor kankeronderzoek. In dit
stappenplan kun je lezen wat je gaat
doen als KWF-collectant.
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Aanmelding
Na je aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

In deze e-mail staat wanneer een lokale vrijwilliger
van KWF contact met je opneemt. Dit kan enkele
weken of zelfs maanden duren en hangt af van het
moment waarop je je hebt aangemeld. Al onze
lokale KWF-collecteteams worden volledig gerund
door vrijwilligers en sommige teams nemen pas
vlak voor de collecteweek contact op met hun
(nieuwe) collectanten.
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Contact
De coördinator van jouw KWF-team neemt

per telefoon of e-mail contact op. Samen met hem
of haar bepaal je welke straten je zult gaan lopen.
De coördinator weet precies in welke wijken en straten
er nog collectanten nodig zijn.
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Collectematerialen
Ongeveer één of twee weken voor de collecteweek

worden de collectematerialen geleverd. Wanneer
precies verschilt per KWF-team. De materialen worden
bij je thuis bezorgd of kun je ophalen bij het wijkhoofd.
Hierover krijg je bericht van het lokale KWF-team.

Om te kunnen collecteren, ontvang je het volgende:
• een met officiële KWF-sluiting verzegelde collectebus
voorzien van een sticker van KWF Kankerbestrijding.
• een collectantenpas waarmee je je kunt legitimeren als
KWF-collectant.
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Online collecteren
Je kunt ook online collecteren voor KWF.

Op kwf.digicollect.nl maak je eenvoudig een online
collectebus aan, waarmee je bij je familie, vrienden
en collega’s om donaties kunt vragen tijdens de KWFcollecteweek. Een mooi middel om extra geld op te halen

Bij de meeste KWF-collecteteams krijg je ook:

voor kankeronderzoek!

• een collectantenboekje getiteld 100% Collecte met daarin
collectetips en informatie over de collectecampagne.
kaartjes voor huizen waar je niemand thuis treft, moeilijk

Alvast bedankt voor
het collecteren!

toegankelijke flatgebouwen of voor mensen die geen

Heb je nog vragen? Neem dan

contant geld in huis hebben.

contact op met het

• een stapeltje niet-thuiskaarten en/of flatcollecte-
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Servicepunt vrijwilligers via
De collecteweek

020 - 570 05 90

De KWF-collecteweek is altijd in de 1e week van

of vrijwilligers@kwf.nl

september. De beste tijd om doordeweeks te collecteren
is tussen 16:00 en 21:00 uur, dan heb je de meeste
kans dat je mensen thuis treft. Ook op zaterdag kun
je nog collecteren. Bijvoorbeeld bij een drukbezochte
supermarkt. Dat werkt ook goed. Overleg dit wel met je
wijkhoofd. Meer tips en verhalen van andere collectanten
vind je in het collectantenboekje.
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Inleveren collectebus
Na de collecteweek lever je de collectebus en

collectantenpas weer in bij jouw wijkhoofd. Hiervoor
maak je samen een afspraak.
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Geld tellen
Sommige collecteteams tellen samen met de

collectant. De ene collectant vindt het leuk om mee te
tellen en voor de ander hoeft dat niet. Vind je het leuk?
Meld dit dan bij jouw coördinator. Er wordt geteld volgens
het 4-ogen principe. Dit houdt in dat er bij alle handelingen
met contant geld altijd minimaal twee personen
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