
Vier handige collectetips  

 Ga tussen 17.00 en 21.00 uur de deuren langs.  
Dat is het beste tijdstip om te collecteren. 

 Sta je voor een dichte deur? Schrijf de huisnummers op 
en ga later nog een keertje terug. 

Maak ook een online collectebus aan via  
kwf.digicollect.nl en deel de link via WhatsApp met  
jouw familie en vrienden. 

Neem deze flyer mee tijdens het collecteren!

Deze tips van collega-collectanten zorgen gegarandeerd 
voor een mooie opbrengst.

Veelgestelde vragen aan de deur
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Loop ik geen risico op corona door geld in de bus te doen?
Het is veilig. Maar geef je liever contactloos? Dat kan ook.

Ik geef liever contactloos. Kan dat?
Geen probleem! Dat kan mobiel door het scannen van de  
QR-code, een donatie via kwf.nl/collecte of via een overschrijving.

Waarom is mijn donatie nodig?
In Nederland is kanker doodsoorzaak nummer één. 
1 op 3 Nederlanders krijgt kanker. Bovendien staat kankerzorg en 
kankeronderzoek onder druk door de coronacrisis. Je donatie is 
daarom juist nu extra hard nodig. 

Waar gaat het geld naartoe?

Wat levert het werk van KWF op? 
Kanker is steeds beter te genezen. Sinds de oprichting zijn de 
overlevingskansen gestegen van 25% in 1949 naar 65% nu.

Waarom ziet KWF er anders uit?
KWF heeft een nieuwe koers: niet alleen kanker bestrijden, maar 
ook een beter leven met en na kanker. Dit zie je bijvoorbeeld terug 
in het nieuwe logo, dat symbool staat voor kracht, bescherming  
en verbinding.

Namens Eline, bedankt! 
Jouw bijdrage aan KWF maakt elke dag 
een verschil in het leven van mensen met 
kanker, zoals dat van Eline. 
Lees haar verhaal en nog veel meer in het 
online magazine 100% Collecte.
Beschikbaar vanaf 24 augustus op:
kwf.nl/collectantenboekje

84% gaat naar deze doelen: 
• Het voorkomen van kanker
• Betere behandelingen 
•  Juiste zorg en hulp voor (ex)kankerpatiënten 

en hun omgeving

2019

Een beter leven. 
Zonder én met kanker.
Heb je het gezien? KWF heeft een nieuwe 

uitstraling. Eén die past bij de nieuwe koers 

van KWF.

Al 71 jaar bestrijdt KWF kanker. Gelukkig is er in die tijd veel 

veranderd. Kanker is steeds beter te genezen. Maar  

ondertussen krijgen ook steeds meer mensen met de 

ziekte te maken. Dat vraagt om een nieuwe kijk op kanker, 

en dus een nieuwe rol voor KWF. We bestrijden niet alleen 

deze ziekte maar zetten ons ook in voor een beter leven 

mét kanker.

Tijdens de collecteweek laten we heel Nederland met  

het nieuwe KWF kennismaken. 

Help je mee?

16% Kosten
• Fondsenwerving
• Beheer en 
  administratie

Eline
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Nieuws van                 voor vrijwilligers

‘Kanker zette

 mijn leven
 op z’n kop’

Stijging van de

overlevingskans

Collectetips P6

Zo verdubbel je

de collecteopbrengst

Onderzoek P9

Angst de baas

Collecteweek 2020 van 30 augustus t/m 5 september
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€ 5,00

Pas aan

Bedankt!

Collecteer contactloos met QR-code

Stap 1  
Scan de QR-code 
met je bankieren app of 
camera. 

Stap 2  
QR-code gescand? 
Volg alle stappen 
in beeld.  

Stap 3  
Er komt een voorgesteld 
bedrag in beeld, of kies zelf 
een bedrag. 

Stap 4  
Het is gelukt! Je 
donatie is meteen 
binnen bij KWF.

3 manieren om veilig te collecteren
We vinden het geweldig dat je collecteert voor KWF. Maar we willen wel dat je dat 

veilig doet. Voor jou én de gever. Daarom hebben we drie manieren bedacht waarop 

jij, ook in coronatijd, met een gerust hart kunt collecteren. 

Welke kies jij? 

Aanbellen met collectebus 
Wil je gaan voor een zo hoog mogelijke 

opbrengst? Kies dan voor deze optie. 

•  Zet de bus op de grond en bel aan. 

• Zet twee stappen naar achter, zodat je op  

 minimaal 1,5 meter afstand staat. 

Doet er iemand open? 

• Vraag om een gift. 

• Dat kan mobiel, door de QR-code op het  

 label of de bus te scannen. 

• Dat kan contant, door geld in de collecte- 

 bus te stoppen. 

• Bedank de gever. Zodra de deur dicht is  

 kun je de bus weer meenemen. 

Doet er niemand open? 

• Doe de donatiekaart in de brievenbus. 

Aanbellen met donatiekaart
Wil jij of je coördinator liever geen contant 

geld ontvangen? Kies dan voor deze optie.

•  Doe de donatiekaart in de brievenbus en  

 bel aan.

•  Zet twee stappen naar achter, zodat je op  

 minimaal 1,5 meter afstand staat.

Doet er iemand open? 

•   Vraag om een gift. 

•   Dat kan mobiel, door de QR-code op de 

donatiekaart te scannen.

•  Bedank de gever.

Tip: je kunt je bus wel meenemen en hem 

aan de hand houden. De collectebus is 

immers heel herkenbaar en geeft vertrouwen.

Donatiekaart ingooien
Doe de donatiekaart in de brievenbus.

Let op: bij deze manier van collecteren heb 

je geen persoonlijk contactmoment aan de 

deur. Uit ervaring weten we dat daardoor  

de opbrengst een stuk lager zal zijn.

1. 2. 3. 

Betalen is veilig, anoniem en eenmalig. 
En de gemiddelde gift is € 5, terwijl mensen contant gemiddeld € 1,50 geven!

Algemene richtlijnen
•  Collecteer alleen.

•   Was je handen met zeep voor en  

na je collecteronde.

•   Maak de collectebus na elk gebruik 

schoon met een reinigingsdoekje.

•  Houd altijd 1,5 meter afstand.

•  Heb je verkoudheidsklachten?

 Blijf dan thuis.

•   Kijk voor de laatste richtlijnen op  

kwf.nl/vragen-collecteweek
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