KWF Kankerbestrijding
zoekt vrijwilligers
Help mee de jaarlijkse collecteweek
tot een succes te maken!
Welke functie past het best bij jou?

“Het geeft echt
een gevoel van
saamhorigheid”

Collectecoördinator
Houd jij van organiseren en zorg je dat iedereen weet waar hij
aan toe is? Dan is deze vrijwilligersfunctie echt wat voor jou!
Als collectecoördinator regel je alles voor de KWF-collecteweek in jouw gemeente. Dit doe je samen met een lokaal
team van enthousiaste mensen. Na afloop tel en stort je de
opbrengst en zorg je dat de administratie op orde is.
Door het jaar heen houd je contact met (mogelijke)
vrijwilligers, zodat ze zich betrokken voelen bij KWF.
Tijdsbesteding: ongeveer 4 uur per maand met een piek
van 8 uur per week rondom de collecteweek in de 1e week
van september.
Wil je aan de slag als collectecoördinator?
Mail naar aanmelden@kwf.nl

Wijkhoofd
Wil jij een team collectanten begeleiden en maak je de
KWF-collecte in jouw buurt samen met hen tot een succes?
Dan is deze vrijwilligersfunctie echt wat voor jou!
Als wijkhoofd stuur je 10 à 15 collectanten aan die voor KWF
met de collectebus op pad gaan. Je deelt materialen uit,
maakt looproutes en zorgt dat alle bussen geteld worden.
Samen met de collectanten haal je in jouw wijk zo veel
mogelijk geld op voor kankeronderzoek.
Tijdsbesteding: ongeveer 2 uur per maand met een piek
van 8 uur per week rondom de collecteweek in de 1e week
van september.
Meld je aan als wijkhoofd via kwf.nl/wijkhoofd

“Ik ben trots als
we met elkaar
weer veel geld
hebben
opgehaald
voor KWF”

“Het is
gewoon
heel mooi
om je in te
zetten voor
een ander”

Collectant
Als collectant ga je begin september met de
KWF-collectebus langs de deuren. Je kunt je collectebus
natuurlijk ook meenemen naar je werk, de (sport)vereniging of een feestje. Hoe voller je bus, hoe meer geld KWF
kan besteden aan wetenschappelijk kankeronderzoek.
Tijdsbesteding: 2 à 3 uur in de 1e week van september.
Meld je aan als collectant via kwf.nl/collecteermee

Kanker raakt
ons allemaal

Help
ook
mee!

Jaarlijks sterven er zo’n 45.000 mensen
door kanker. KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan.
Ons ideaal is een wereld waarin niemand
meer sterft aan kanker. Onze doelen: minder
mensen met kanker, meer mensen die genezen
en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Samen met 100.000 vrijwilligers
organiseren we jaarlijks in elke Nederlandse gemeente
de KWF-collecteweek. Deze vindt altijd plaats in de
1e week van september.
Sluit jij je aan bij onze collecteteams?
Kijk voor meer informatie of om je aan te melden op
kwf.nl/wordvrijwilliger
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Om dit te bereiken zamelen we zo veel mogelijk
geld in, waarmee we onderzoek naar kanker
financieren en begeleiden.

