Aan de slag
als wijkhoofd
W

at leuk dat je aan de slag gaat als wijkhoofd. We zijn
ontzettend blij met jouw hulp. Want dankzij jou en de
andere 100.000 vrijwilligers organiseert KWF elk jaar weer
de grootste collecte van Nederland. Daar zijn we ontzettend
trots op en daar draag jij nu actief aan bij. Met dit stappenplan helpen we je op weg. Heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact op met je lokale
coördinator of met het hoofdkantoor
van KWF kankerbestrijding, via
020 - 570 05 90 of vrijwilligers@kwf.nl.
Hartelijke groet,
Rina Noorlander
Teamleider vrijwilligers

In het kort: de taken van een wijkhoofd
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Je bent het aanspreekpunt voor ongeveer
10 à 15 collectanten.
Je deelt looproutes in
en probeert de hele
wijk te bemannen.
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Je houdt de
administratie bij in
CollecteWeb.
Je regelt het uitgeven,
innemen en tellen van
de collectebussen.

COLLECTETEAM

‘CollecteWeb
geeft zoveel
overzicht’
In het administratiesysteem
CollecteWeb houden we alle
gegevens over de collecte bij.
Matthijs Bijenveld, specialist
CollecteWeb, vertelt wat je als
wijkhoofd bijhoudt.
Gegevens collectanten
Zorg dat je zo compleet mogelijk bent en zet alle
collectanten in je adresboek. Als we weten wanneer
iemand is gestart, kunnen we hem na vele jaren
inzet bedanken.
Busopbrengst
De busopbrengst kun je per jaar bijhouden. Zo
zie je welke looproutes het meeste geld ophalen.
Heb je te weinig collectanten? Dan kun je de
collectanten die je wel hebt op je beste straten
inzetten.
Looproutes koppelen aan je collectanten
Zo zie je of je voldoende collectanten hebt. Voor de
vacante looproutes kun je nieuwe mensen zoeken,
bijvoorbeeld in je eigen netwerk.
Nog vragen? Mail gerust naar vrijwilligers@kwf.nl.

Dit geef je mee aan de collectant
• Verzegelde collectebus:
collectanten leveren hem ook
weer verzegeld in.
• Collectantenboekje: 100% collecte
• Collectantenpas: met het bovenste gedeelte kan de collectant zich

legitimeren. Het onderste strookje
stop je in de bus, zodat je na het
collecteren weet welke bus bij
welke collectant hoort.
• Niet-thuiskaart: 25 à 50 per
collectant.
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