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Nieuwsbrief voor de wijkhoofden van KWF Rijswijk 
 
 

 

 
Dit is een nieuwsbrief opgesteld door de Bestuursleden van KWF Rijswijk en is voor de wijkhoofden van het 
KWF Rijswijk. De nieuwsbrief bevat tevens nuttige informatie voor collectanten. U kunt de nieuwsbrief (waar 
nodig) zelf bewerken en aanvullen met informatie voor uw collectanten en aan hen doorsturen. 

 
Het nieuw jaar is alweer even terug aangebroken. Een nieuw jaar is altijd een 
mooi startpunt voor nieuwe plannen. Nu de lente bijna doorbreekt leek het 
ons een uitgelezen moment om u te informeren over onze doelen voor 2016. 
Dat wij geen winterslaap hebben gehouden, kunt u ook teruglezen in deze 
nieuwsbrief. We doen hierin namelijk verslag van de contacten die wij de 
afgelopen maanden hebben gelegd en verder kunt u lezen over de acties die 
op touw staan de komende periode. Ook doen wij een beroep op u: we hebben dringend behoefte 
aan actieve vrijwilligers die ons willen helpen bij een aantal evenementen. Bij welke evenementen? 
Dat lees u in verderop in deze nieuwsbrief.  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 

Ambities voor 2016 
Met het bestuur hebben we een aantal ambitieuze doelen geformuleerd voor 2016: 

 We willen 10% meer opbrengst realiseren tijdens de jaarlijkse collecteweek.  

 Dit willen we realiseren door in aanloop naar de collecteweek te zorgen dat we alle vacatures in 
het bestuur en de vacatures voor wijkhoofden hebben ingevuld. Samen met de wijkhoofden 
willen we ons inspannen om ons collectantenbestand dit jaar te laten groeien met 10%.  

 We willen met specifieke acties dit jaar minimaal € 3.000,- extra aan giften ophalen. 

 We gaan minimaal tweewekelijks via Social Media informatie delen voor geïnteresseerden en 
ieder kwartaal een Nieuwsbrief voor onze wijkhoofden uitbrengen. 

 Verder zullen we de contacten met voor ons belangrijke partijen aanhalen, zoals bijvoorbeeld: 
o Buurtverenigingen 
o Inloopcentrum 
o Media, zoals Groot Rijswijk 
o Uitvaartondernemers 
o Vrijwilligerscentrum 
o Wethouders/Burgemeester 
o Wijkagenten 
o Wijkcentra 

Vacatures: bestuur KWF afdeling Rijswijk 
De volgende vacatures hebben wij in ons bestuur: 

 Onderwijsvrijwilliger (enkele uren per maand): Een onderwijsvrijwilliger is in staat om scholen 
enthousiast te maken voor het werk en de missie van KWF Kankerbestrijding. Ook het geven van 
voorlichting over de doelstellingen van KWF, het belang van een gezonde leefstijl en een rookvrij 
Nederland is een onderdeel van deze vrijwilligersfunctie. Voor deze vacature zoeken wij iemand 
die een proactieve en ondernemende instelling heeft en gemakkelijk contacten legt met 
jongeren. Ervaring in het geven van presentaties en voorlichting is een pré. 

http://kwf.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Details/27961
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 Vrijwilliger PR & Communicatie (2 tot 4 uur per week): de vrijwilliger PR & Communicatie 
ontwikkelt i.s.m. het bestuur een communicatieplan dat bijdraagt aan: het werven van nieuwe 
vrijwilligers, het binden van bestaande vrijwilligers en de regionale zichtbaarheid van de KWF-
afdeling. We zoeken hiervoor naar een netwerker die communicatief vaardig is, een hands-on 
mentaliteit heeft en een echte organisator is. Graag zoeken we iemand met kennis en ervaring 
van Social Media. Zie ook onze advertentie op LinkedIn (graag delen). 
 

 Vrijwilliger lokale acties (enkele uren per maand): de vrijwilliger lokale acties ondersteunt en 
begeleidt de lokale evenementen en acties die wij zelf in Rijswijk organiseren. We zoeken 
hiervoor een organisator met goede communicatieve vaardigheden, die punctueel en flexibel is. 

Vacatures: Wijkhoofd collecte 
Onze wijkhoofden zijn dé spin in het web als het gaat om een optimale bemensing van collectanten 
tijdens de jaarlijkse collecteweek. Helaas hebben wij diverse buurten waar een wijkhoofd ontbreekt: 

 Wijk ‘Lijsterbeslaan 

 Wijk ‘Te Werve Oost 1’ 

 Wijk ‘Havenkwartier’ 

 Wijk ‘Te Werve West 1 en 2’ 

 Wijk ‘Artiestenbuurt’ 

 Wijk ‘Ministerbuurt’ 

 Wijk ‘Rijswijk Buiten’ 

 Wijk ‘Villapark Eikelenburgh’ 
 

Bijgaand bij de e-mail treft u flyers met een uitgebreide vacature omschrijvingen voor de 
bestuursfuncties en vacatures voor wijkhoofd. Graag roepen wij u op om onze vacatures zoveel 
mogelijk te delen in uw netwerk en om op zoek te gaan naar enthousiaste vrijwilligers die samen met 
ons KWF-collecteweek tot een groot succes willen maken.  
Bekijk en deel ook dit filmpje: in deze video legt Debby (wijkhoofd op IJburg in Amsterdam) uit wat 
wijkhoofd zijn precies inhoudt en vooral wat het zo leuk maakt! 

Vacatures: Collectanten 
We kunnen altijd meer collectanten gebruiken; er zijn zelfs buurten waarin we helemaal geen 
collectanten hebben. Zoals bijvoorbeeld in de ‘Artiestenbuurt’ en ‘Villapark Eikelenburgh’. Ook voor 
de nieuwe wijk ‘Rijswijk Buiten’ zoeken we collectanten. 
Kent u iemand die het leuk lijkt om te collecteren en KWF Kankerbestrijding te steunen? 
Collectanten kunnen zich aanmelden bij ons secretariaat of via de KWF-website. 

Ontwikkelingen Beursvloer matches 
De afgelopen maanden hebben we diverse gesprekken 
gevoerd met de partijen die we hebben ontmoet op de 
Beursvloer. In september hebben we de intentie 
uitgesproken elkaar te versterken. Nu was het moment 
daar om concrete afspraken te maken.  

 
Zo hebben we met de regiodirecteur van de Rabobank verkennende gesprekken gevoerd om te 
bezien of we wellicht dit jaar het collectegeld direct bij de bank kunnen tellen en afstorten. Met de 
general manager van Hotel Grand Winston hebben we een energieke brainstormsessie gehad over 
een groots evenement dat we later dit jaar met hen willen organiseren. Met Herberg Vlietzigt 
hebben we de afspraak dat wij geheel verzorgd gebruik mogen maken van hun vergaderruimte. 
Verder zullen zij vanaf april (als het terras en ‘Op visite’ weer open is) een KWF-gebakje promoten. 
Van ieder verkocht gebakje gaat een percentage naar KWF Kankerbestrijding. Ook met de 
Broodfabriek hebben we vruchtbare ‘onderhandelingen’ gevoerd (zie hierna). 
Wij zijn hartstikke blij met de resultaten: geweldig om te zien met hoeveel passie en enthousiasme 
onze contactpersonen zich inzetten om samen met ons te werken aan meer opbrengsten voor 
kankeronderzoek. Ook zij geloven in ons credo: Samen komen we steeds dichterbij. Dichter bij de 
dag dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. 

http://kwf.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Details/44108
https://www.linkedin.com/jobs2/view/104851536?trk=jobs_biz_prem_srch
http://kwf.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Details/27543
http://kwf.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Details/34666
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=SyqmWRGdz_A
mailto:marietwest@planet.nl
https://www.kwf.nl/helpjijons/doe-mee-als-vrijwilliger/pages/aanmelden-collectant.aspx
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Broodfabriek 
Bij de Beursvloer afgelopen september hebben we zoals hiervoor aangeven een aantal leuke 
contacten gelegd. Zo ook met de Broodfabriek; zij schenken bij een aantal beurzen een gratis stand 
voor het KWF. We zijn hier super blij mee, want op deze manier kunnen we tijdens evenementen 
beursbezoekers informatie geven, zo nodig doorverwijzen en vrijwilligers werven. Ook mogen we 
donaties in ontvangst nemen.  
Natuurlijk hebben we voor de bemanning van de stand vrijwilligers voor nodig.  
 
Lijkt het u leuk een dagdeel deel uit te maken van ons enthousiaste promoteam? Of heeft u 
collectanten in uw bestand die graag meehelpen? Laat het ons weten.  
 
We zoeken vrijwilligers voor de volgende beurzen: 

 Gothic en Fantasy Beurs van 12 en 13 maart  

 Poppenhuizen, Poppen & Miniaturen Beurs van 9 en 10 april 

 Crea Weekend Beurs van 15, 16 en 17 april 

KWF Marathonweken  
Kent u dat gevoel van onmacht als een dierbare kanker krijgt? Dat je wil helpen, maar langs de zijlijn 
staat? Op maandag 8 februari heeft Caroline Tensen bij tv-programma Jinek het startschot gegeven 
voor de KWF Marathonweken. Daarin zetten bekende en onbekende Nederlanders hun onmacht om 
in marathonacties voor hun naasten. Met dansen, naaien en andere marathonacties halen ze geld op 
voor het onderzoek naar kanker. Onderzoek brengt de dag dat we kanker verslaan dichterbij.  
 
Een marathonactie is een prestatie die u levert voor een dierbare. U zamelt geld in voor kanker-
onderzoek. Iedereen kan meedoen en iedereen is vrij om er zijn eigen invulling eraan te geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ‘KWF Marathonweken’ beleven hun ontknoping in een grootse tv-show, die op woensdag 20 april 
live om 20.30 uur wordt uitgezonden bij AVROTROS op NPO 1. De presentatie van deze bijzondere 
avond is in handen van Caroline Tensen. 
 
Voor de Marathonweken doen wij ook weer een beroep op u. Wilt u deze actie zoveel mogelijk delen 
in uw netwerk? In de bijlage vindt u de KWF Nieuwsbrief met uitgebreide informatie. 
Klik hier voor meer informatie op de website en om zelf een actie aan te melden.  

Informatie en brainstorm sessie op 28 april 
Graag nodigen wij u als wijkhoofd uit om voor een informatie- en brainstormsessie op donderdag 28 
april in Herberg Vlietzigt, Jaagpad 7, Rijswijk. Tijdens deze informatie sessie zal de penningmeester 
Paul de Lange u informeren over de behaalde resultaten in 2015. Verder willen we u  graag op de 
hoogte brengen van de plannen die we hebben met KWF Rijswijk en met u van gedachten wisselen 
over uw mogelijke bijdrage hierbij. Ook zal er een spreker vanuit KWF Kankerbestrijding in 
Amsterdam aanwezig zijn die u meer zal vertellen over de besteding van de gelden en diverse 
onderzoeken die gesponsord worden door het KWF. 
 
We gaan er vanuit dat u erbij bent. Kunt u niet aanwezig zijn? Dan horen wij dit graag. 

mailto:%20marietwest@planet.nl
mailto:http://tvblik.nl/jinek/8-februari-2016
https://www.kwf.nl/helpjijons/kwf-marathonweken/Pages/default.aspx
mailto:marietwest@planet.nl
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Landelijke KWF promodag 21 mei  
Op 21 mei gaan veel KWF afdelingen in heel Nederland nieuwe vrijwilligers werven in hun eigen 
regio. Met de collectebus in de hand wordt er om een gift gevraagd. Daarna komt de logische 
vervolgvraag: Collecteer je ook mee in september?  
Ook wij willen ook meedoen aan deze landelijke wervingsactie waarbij we in Winkelcentrum Oud 
Rijswijk en Winkelcentrum In de Bogaard op een centraal punt willen gaan collecteren en werven. En 
wellicht ook nog bij sportverenigingen. Het is alleen zo dat op het moment van het ‘ter perse’ gaan 
van deze nieuwsbrief nog niet duidelijk of wij mogen collecteren in Rijswijk. Het Oranje Fonds heeft 
namelijk precies voor deze dag al een vergunning bij onze gemeente aangevraagd. 
 
Wij wilden met een groot aantal vrijwilligers in actie komen op de promodag en u en onze 
collectanten vragen om hieraan mee te doen. We gaan nog in gesprek met de gemeente en/of het 
Oranje Fonds. Of het gaat lukken en wij op de 21ste ook mee kunnen doen is dus nog onduidelijk. 
Meer nieuws hierover volgt nog (de flyer met meer informatie sturen we wel alvast toe: zie bijlage). 

Wist u dat? 
 Wist u dat wij een nieuwe Regiocoördinator hebben van uit het KWF hoofdkantoor, Udo 

Wiersma? Udo hebben we als bestuur een aantal keer ontmoet. Afgelopen week heeft Udo 
deelgenomen aan onze bestuursvergadering en informatie gedeeld vanuit het hoofdkantoor. 
Voor een volgende nieuwsbrief zullen we Udo vragen om zichzelf voor te stellen aan u. 
 

 Wist u dat wij genoemd zijn in de KWF Nieuwsbrief voor grote afdelingen? Zie bijlage voor de 
nieuwsbrief van KWF. 

 

 Wist u dat wij regelmatig ervaringen uitwisselen met andere KWF-afdelingen? Zo heeft onze 
voorzitter deelgenomen aan een  vergadering van de afdeling Amsterdam en in december 
hebben wij tijdens een regiobijeenkomst voor besturen van KWF-afdelingen een presentatie 
gegeven over hoe in Rijswijk wij het afgelopen jaar kansen hebben benut op het gebied van 
fondsenwerving en evenementen zoals de Beursvloer, het Strandwalfestival en Pink Friday. 

 

 Wist u dat prof. dr. Ruud Delwel (Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam) en dr. Sanne Schagen 
(Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam) € 4 miljoen hebben gewonnen tijdens 
Wereldkankerdag op 4 februari? Deze prijs wordt mede gefinancierd uit de opbrengst van de 
Ride for the Roses en is de grootste subsidieprijs voor kankeronderzoek in Nederland.  

Uitnodiging KWF Rondleidingen UMC 
Kanker bestrijden is kanker begrijpen. Door wetenschappelijk onderzoek neemt de kennis 
over kanker snel toe. We weten daardoor steeds beter hoe kanker 
ontstaat en hoe we kanker eerder kunnen opsporen.  
 
Mede dankzij onze steun als vrijwilligers kan KWF Kankerbestrijding 
hoogwaardig onderzoek financieren. Om ons en u daarvoor te 
bedanken en te laten zien waar het geld naartoe gaat, wordt u 
uitgenodigd voor een rondleiding in een Universitair Medisch Centrum.  
Tijdens de rondleiding vertellen hoogleraren wat zij doen om kanker 
terug te dringen en geven oncologische specialisten een kijkje achter de 
schermen op de afdeling. 
 
U kunt zich aanmelden www.kwf.nl/rondleidingen. Hier staan ook de data en locaties vermeld. 
Deze uitnodiging kunt u ook doorsturen aan uw collectanten, uit uw eigen wijk. Zij kunnen zich ook 
via de website. Telefonisch aanmelden bij het registratieburo Parthen kan ook via telefoonnummer 
(020) 572 7356. Hier kunt u ook terecht voor eventuele vragen.  

https://www.kwf.nl/over-kwf/Pages/pb-op-wereldkankerdag-4-mln-voor-onderzoek.aspx?icmp=home_kwoprijs_img1
http://www.kwf.nl/rondleidingen
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Status Collecteweb 
Collecteweb krijgt steeds meer vorm. Mariët Westerduin zal vanaf april 2016 een afspraak met u 
maken om collecte gegevens in te voeren en u wegwijs te maken in het systeem, zodat u vanaf de 
komende collecte in 2016 zelf aan de slag kan met collecteweb. 

Safe the date! Uitreiken collectebussen op 24 mei 
Zet deze datum alvast: dinsdag 24 mei. 
Dit is de datum waarop we graag de collectebussen aan u willen uitreiken.  
Locatie: Theaterzaal, Woonzorgcentrum Steenvoorde. 

Vragen, opmerkingen, ideeën, tips? 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Laat het ons weten.  
 
We zijn benieuwd wat u van onze nieuwsbrief vindt en of u nog ideeën of tips heeft voor een 
volgende nieuwsbrief. We horen het graag van u. 
 

************** 


