
De collecteweek

De collecteweek is in de 

laatste week van juni. 

Zorg dat je goed bereikbaar 

bent voor collectanten.

Laatste week JUNI

Werkzaamheden 
Coördinator

Belangrijke documenten

In april ga je van start met de 

organisatie van de collecte. Je krijgt 

een handleiding en toegang tot de 

online Collecte Community. Hierin 

vind je o.a. een kopie van de 

vergunning en een overzicht van 

je collectanten. 

Collectematerialen klaarzetten

Zet twee weken voor de collecte

de materialen voor de collectanten

klaar. Iedere collectant krijgt:

- een verzegelde collectebus

- een legitimatiekaart

- donatie-flyers  
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Collecte aankondigen

Als coördinator kun je 

de collecte onder de 

aandacht brengen door 

een poster, vlag of 

spandoek op te hangen 

en de collecteweek aan 

te kondigen op Social 

Media.

Collectematerialen 
uitdelen

De collectant komt de 

materialen ophalen of 

je brengt de spullen 

rond. Spreek meteen 

af wanneer ze de 

collectebus weer in 

kunnen leveren.

Collecte Community

Bestel de collecte-
materialen via de 
Collecte Community 

Contact

opnemen met

collectanten

Benader je collectanten 

voor half mei en vraag 

of je tijdens de 

MS Collecteweek (weer) 

op hun hulp kunt 

rekenen.      

7

Collectanten bedanken

Stuur de collectanten een bedankkaart

met daarop hun eigen opbrengst en de

totaalopbrengst van de woonplaats.

Collectebussen inzamelen en tellen

Het is verplicht om de collectebus met 2 personen te openen en te tellen.

Collectanten vinden het vaak leuk om daarbij te zijn, zodat ze meteen

weten hoeveel geld ze opgehaald hebben (mits haalbaar i.v.m. de 

coronamaatregelen). Noteer de opbrengst van de collectebus op de 

telkaart.    

Geld storten

De opbrengst moet binnen 10 dagen 

na de laatste dag van de collecteweek

gestort zijn.   
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Invullen van de

administratie

Na de collecte stuur je

de administratie op 

naar het hoofdkantoor:

- afdrachtformulier

- stortingsbewijs

- telkaarten

Het is fijn als je de 

gegevens gelijk door-

geeft via de Collecte 

Community.  
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Afdrachtformulier
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Jouw hulp bij de collecte is onmisbaar. 
Dankzij jouw inzet kunnen we onderzoek naar de 
ziekte MS financieren. Namens alle mensen met MS: 
hartelijk dank!

Afspraak maken bij de bank

Maak van tevoren een afspraak 

bij de bank in de buurt om het 

geld te storten. Kijk op de website 

www.locatiewijzer.geldmaat.nl 

waar je hiervoor terechtkunt.

Doe dit 

voor 

16 mei!

Na de collecte

APRIL


