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Dirk Stijf (74), woont in Wapenveld, betrokken als vrijwillig collectant bij comité 
Heerde 

 
KUNT U UZELF KORT VOORSTELLEN? 
Samen met mijn vrouw heb ik zes kinderen en vijftien kleinkinderen. Ik heb 22 jaar in 
de bouw gewerkt en daarna 23 jaar als conciërge op een middelbare school. Nu loop 

ik collectes voor het Reumafonds en voor Woord en Daad. Verder verricht ik hand- 
en spandiensten voor onze gemeente en ben ik met mijn vrouw vrijwilliger in 
bejaardencentrum Rehoboth in Wapenveld. 
 

HOE KWAM U BIJ WOORD EN DAAD TERECHT? 
Ik ben jaren geleden gevraagd door een comitélid van het comité Heerde om 
collecte te lopen en heb ja gezegd. 
 

HOE ERVAART U DIT WERK? 
Het is heel mooi werk. Het levert veel contacten en goede gesprekken op. Ik begin 
aan de deur altijd met te vragen hoe het gaat, iets te zeggen over het weer of ik aai 
de hond. Er belandt dan vanzelf wat in de collectebus, daar hoef ik niet eens meer 

om te vragen. Ik maak lijstjes van wie er niet thuis zijn; ik probeer het daar dan altijd 
nog twee keer.  
 
In mijn wijk zijn maar een paar mensen die niets geven. Ik krijg dan weleens 

opmerkingen over geld dat aan de strijkstok blijft hangen. Dan zeg ik: daar hoef je in 
dit geval niet bang voor te zijn; uw geld komt goed terecht.  
 
WELKE PROJECTEN HEBBEN UW HART? 

Alle projecten zijn belangrijk, het werk van Woord en Daad is allemaal mooi en goed.  
 
GOEDE TIP VOOR ANDERE VRIJWILLIGERS? 
Neem een vriendelijk gezicht mee, ga bij droog weer en maak een babbeltje. Het is 

ook handig om op de tijden te letten. Aan het eind van de middag is een goede tijd. 
En we moeten echt meer met de QR-code gaan doen, dat werkt heel goed. Er is 
nauwelijks meer kleingeld in huis, mensen moeten het uit alle hoeken bij elkaar 
schrapen.  
 
 

>> Ook een collecte organiseren? Lees dan verder op de volgende pagina! 
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Wilt u ook een collecte organiseren? 
Fijn! Hieronder vindt u meer informatie en een stappenplan. 

 
 
Voorbereidende werkzaamheden 
 

1. Wanneer u een collecte wilt organiseren, is het belangrijk dat er iemand 
eindverantwoordelijke is. Dat kunt u zelf zijn, maar u kunt hier ook iemand 
anders voor vragen. 

 

2. Vraag bekenden of zij willen helpen met collecteren in hun eigen straat en 
eventueel een aantal straten in hun buurt. Vraag een collectant om bij 
maximaal 200 huizen te collecteren (afhankelijk van de grootte van de straat). 
Potentiële collectanten zijn sneller bereid om mee te doen als hun wijk niet te 

groot is.  
 

3. Bel bij mensen aan om hen te vragen om te helpen als collectant. Aanbellen 
is effectiever dan telefonisch contact opnemen. Tip: benader middelbare 

scholen in de buurt om te vragen wat de mogelijkheden zijn om te collecteren 
voor een maatschappelijke stage. Let op de leeftijd van de scholieren: vanaf 
16 jaar mogen zij zonder begeleiding collecteren.  

 

4. Zoek wijkhoofden die kunnen helpen bij het indelen en verdelen van 
woonwijken.  

 
5. Voor het tellen van de collecte is een telmachine van kantoor te leen. Vraag 

deze tijdig aan! 
 

6. Bedenk van tevoren hoe de huidige RIVM-maatregelen rondom COVID-19 
gehandhaafd kunnen worden tijdens de collecte. 

 
7. Tip: benader kerken in de omgeving om hen te vragen om een collecte te 

bestemmen voor Woord en Daad. 
 

8. Tip: wilt u alleen online collecteren? Dat kan ook! Lees verder bij nr. 16.  
   
 
Eindverantwoordelijke 

 
9. Plan de collecte in een vrije week (geen landelijke collecte). Voor het 

collecterooster zie www.cbf.nl. Op deze website kunt u ook zien in welke 
weken uw eigen burgerlijke gemeente vrije weken heeft.  

 
10. Let op: bij sommige gemeenten dient u een vergunning aan te vragen bij het 

plaatselijke gemeentehuis (afdeling Algemene Zaken). Als het collectegebied 
meerdere gemeenten beslaat, moeten er dus meerdere vergunningen worden 

aangevraagd. Doe dit ruim van tevoren (een jaar of nog langer). Om te 
voorkomen dat u tegelijk met een andere organisatie collecteert, kunt u nu 
alvast kijken of er dit jaar in dezelfde week een collecte wordt gehouden. Als 
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een geschikte week gevonden is, dient u schriftelijk toestemming te vragen bij 
het college van Burgemeester en Wethouders. Stuur met deze brief de 
actuele doelstellingsfolder van Woord en Daad en een kopie van het CBF-

keurmerk mee. 
 

11. Kies een projectdoel. Aan te raden is een duurzaam doel dat ook niet-
kerkelijken aanspreekt. Neem voor een concreet project contact op met Ellen 

Snoek via vrijwilligers@woordendaad.nl. 
 

12. Maak een wijkindeling. Dit is vaak bij de gemeente te verkrijgen of online op 
te zoeken. Hiermee kunt u de plaats in zones verdelen en alle straten 

nummeren. Ook een plattegrond is vaak te verkrijgen bij de gemeente, op 
internet of bij een andere collecteorganisator. 

 
13. Er zijn verschillende manieren om te collecteren. U kunt bijvoorbeeld van 

tevoren een flyer met een machtigingskaart rondbrengen. Mensen deponeren 
deze machtigingskaart in de collectebus als u langskomt, of ze sturen deze op 
naar Woord en Daad. Daarnaast heeft Woord en Daad een collectewikkel 
waarop een persoonlijke sticker met QR-code geplakt kan worden, waardoor 

mensen via hun telefoon kunnen doneren. Uiteraard kunnen de mensen ook 
gewoon hun contante geld in de collectebus deponeren. 

 
14. Regel alle benodigdheden: 

• Collectebussen met sluitingen (u kunt ze lenen bij de gemeente, een 
andere collecteorganisatie of bij Woord en Daad). Woord en Daad 
heeft twee collectebussenopslagplaatsen: in Kootwijkerbroek (mevr. 

Van Laar, Topperweg 34, 0342-442616) en Rotterdam 
(Kringloopwinkel Afrikaanderplein, Pretorialaan 47C, 06-33378577); 

• Persberichten voor plaatselijke pers;  

• Advertenties in huis-aan-huisbladen en kerkbladen;  

• Woord en Daad-spandoeken;  

• Eventuele beloningen voor collectanten (dan kunt u volgend jaar weer 

een beroep op ze doen);  
 

• Vraag via Woord en Daad het collectepakket aan, vermeld het aantal 
collectanten en ontvang:  

o Wikkels van Woord en Daad (U kunt ook een eigen ontwerp 
gebruiken. Let bij een eigen ontwerp erop dat u het juiste logo 
gebruikt); 

o Collectantenboekjes voor collectanten (dit boekje bevat een 

legitimatiebewijs voor aan de collectebus);  
o Collecte gemist-boekje; 
o Machtigingsflyer (algemeen) met machtigingskaart die 

opgestuurd kan worden; 

o Bedankkaarten voor collectanten; 
o Doelstellingsfolders Woord en Daad 
o Werelddelen met opgavekaart om uit te delen 
o Intercom 

o Woord en Daad-tassen. 
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15. Verspreid folders over het doel van de collecte via regionale kranten. Dit kan 

vaak tegen lage tarieven, vooral als u dit combineert met een advertentie. 

 
16. Vraag uw kerk of vereniging om de machtigingsflyer voor de collecteweek te 

verspreiden, bijvoorbeeld via het kerkblad. 
 

17. Tip: maak/vraag een collecte-actiepagina aan op woordendaad.nl/collecte. 
Hiermee kunt u op een laagdrempelige manier (Facebook/Whatsapp enz.) 
mensen vragen om online te doneren voor uw collecte. Daarnaast kun u via 
vrijwilligers@woordendaad.nl een Tikkielink aanvragen, inclusief een QR-

code. Ook deze kunt u eenvoudig verspreiden, en voor mensen zonder 
contant geld in huis is dit een mooie oplossing. 

 
 

Wijkhoofd 
 

18. Vraag collectanten d.m.v. persoonlijk contact aan de deur of bijvoorbeeld bij 
een school of bij de kerk. 

 
19. Geef de gegevens van de collectanten door aan de eindverantwoordelijke. 

 
20. Regel het afhalen van collectebussen, wikkels, legitimatiebewijzen, folders en 

eventuele beloningen voor de collectanten bij de eindverantwoordelijke. 
 

21. Verdeel de toegewezen wijken over de collectanten. 
 

22. Informeer collectanten over het inleveren van de collectebus. 
 

23. Verstrek elke collectant het volgende, bij voorkeur netjes in de Woord en 
Daad-tas: 

• Gesloten collectebus; 

• Opgave straten; 

• Ingevuld collectantenboekje; 

• Folder over het doel; 

• Enkele doelstellingsfolders van Woord en Daad voor de 

belangstellenden. 
 
 
Eindverantwoordelijke – opbrengstverantwoording 

 
24. De collectebussen worden op een vastgesteld tijdstip op het adres van de 

eindverantwoordelijke of in een verenigingsgebouw ingeleverd. De inhoud van 
de collectebus wordt samen met de collectant of een andere vrijwilliger geteld. 

Het bedrag wordt genoteerd op een tellijst en beiden plaatsen voor de goede 
verantwoording hun handtekening. De bedragen op deze lijst worden 
opgeteld. Dit bedrag wordt overgemaakt naar Woord en Daad. De kopie van 
de lijst wordt bewaard voor eigen administratie en voor eventuele controle. 
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25. Geef de totaalopbrengst door aan het gemeentehuis en aan het kantoor van 

Woord en Daad. Maak ook een persbericht voor de huis-aan-huisbladen en 

de comitéwebsite. 
 

26. Stuur de collectanten een bedankkaart en vul de opbrengsten in. Geef ook op 
deze manier de opbrengst door. 

 
27. Vraag bij het storten van het geld bij de bank of de zakjes van de 

geldsorteermachine kunnen worden geleegd (zodat er bij verschillen met 
eigen tellingen gecontroleerd kan worden). Het is nuttig om –vroeg in de 

morgen– een afspraak bij de bank te maken. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bedankt! 

Collectepakket aanvragen? Vragen of opmerkingen?  
 

Neem contact op met Ellen Snoek, 0183 611 800 of 
vrijwilligers@woordendaad.nl | woordendaad.nl/collecte 


