
Organisatie van 
de NSGK-collecte in 
mijn woonplaats

Foto: B
ertil van B

eek



Voorjaar – plannen maken

Jouw regiocoördinator neemt telefonisch contact met je op. Samen blik je 
terug op de vorige collecte en bespreek je de plannen om van de collecte in 
jouw woonplaats een succes te maken.

Contact met 
mijn regio-
coördinator

Wat zijn mijn taken als collecte organisator?

Jouw hulp is onmisbaar!
Geweldig dat je meehelpt met onze collecte. Met een paar uur van jouw tijd maak je een wereld 
van verschil voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Samen maken we het 
mogelijk dat zij kunnen opgroeien met hun niet-gehandicapte leeftijdgenoten. In de speeltuin, op 
de sportclub en op school. Bedankt daarvoor en veel succes met de collecte!

Landelijk coördinator collecte

Eveline van der Lugt

 Contact onderhouden met mijn collectanten 

 Afspraken maken over hun looproutes

 Bestellen van het collectemateriaal

 Bussen uitdelen aan mijn collectanten 

 Tellen van het collectegeld

 Storten van de opbrengst bij de bank

 Administratieve afwikkeling in de online community CollecteKracht

 Publiciteit over de collecte in mijn woonplaats

Hoe ziet mijn planning eruit?

CollecteKracht
We werken met de online community 
CollecteKracht. Hier vind je alle 
noodzakelijke informatie op één plek 
om de collecte te organiseren en af te 
handelen. Via deze link kom je in 
CollecteKracht: 
nsgk.force.com/collectekracht

Visitekaartje regiocoördinator

November – het is zover

Als het goed is, heb je de materialen per post ontvangen en gecontroleerd. 
Je kunt nu de collectebussen met folders etc. voor je collectanten klaarzetten.

Deel deze in de week vóór de collecteweek uit zodat alles nog vers in het 
geheugen zit. De ervaring leert dat het goed werkt om de bussen zelf bij 
je collectanten af te geven en hen de bus naderhand weer bij jou thuis in te 
laten leveren. Wijs nieuwe collectanten op de flyer met collectetips en 
benadruk dat ze enkel in onze collecteweek mogen lopen. 

Wij doen er alles aan om heel Nederland te laten weten dat onze collecte-
week eraan komt. Je kunt zelf ook een (gratis) persbericht sturen naar een 
lokale krant in jouw woonplaats. In CollecteKracht vind je een voorbeeld.

Je collectanten gaan op pad. Uiteraard mag je zelf ook meelopen.

Materialen 
klaarzetten

Collectebussen 
uitdelen

Publiciteit

Collecteren

Na de 
collecteweek z.o.z.

September & oktober – we gaan beginnen!

Jouw regiocoördinator stuurt je per e-mail alle informatie over de komende 
collecte en blijft je daarna op de hoogte houden. 

Het is nu ook tijd om je collectanten te bellen over hun deelname, looproute 
en het afgeven van de collectebus. Alle collectanten krijgen begin september 
een leuke ansichtkaart in de bus zodat ze weten dat de collecteweek er weer 
aan komt. Je kunt nu eventueel ook nieuwe collectanten gaan vinden. 
Mensen zijn vaak best bereid om een handje te helpen. Op onze website 
vind je handige tips om nieuwe collectanten te vinden. Ga naar nsgk.nl/tips

Bestel uiterlijk 6 oktober je collectematerialen via de online community 
CollecteKracht zodat je ze tijdig in huis hebt. Bestel voor twee personen 
meer dan je nodig hebt voor het geval er zich nog collectanten aanmelden. 
Meestal blijven de collectebussen bij de organisator maar indien je geen of 
onvoldoende collectebussen hebt, kun je die ook (bij)bestellen. Controleer 
altijd of je pakket compleet is. Voor iedere collectant zou je het volgende 
moeten ontvangen: een busverzegeling, legitimatiebewijs, flyer ‘Tips voor 
collectanten’, stapeltje informatiefolders, raamposter, telbriefje, bedank-
kaartje met presentje en een collectenieuwsbrief. 

In CollecteKracht vind je alle gegevens van jouw collectanten en collecte-
locatie overzichtelijk bij elkaar. Werk gewijzigde gegevens van je collectanten 
steeds bij.

E-mail van mijn 
regiocoördinator

Collectanten 
bellen

Materialen
bestellen

CollecteKracht 
raadplegen 
en bijwerken



November & december – na de collecteweek

Bussen inzamelen 
en tellen

Tel de bussen altijd samen, bij voorkeur met de collectant of anders met 
een onafhankelijke 2e persoon. De papieren telbriefjes zijn hierbij een 
handig hulpmiddel. Noteer de opbrengst van iedere collectant in Collecte- 
Kracht. Er is een leuk kaartje om je collectanten te bedanken en waar je 
eventueel een persoonlijke boodschap op kunt schrijven.

Stort de opbrengst binnen twee weken en altijd rechtstreeks op de collecte-
rekening van NSGK, NL07 RABO 0383 5712 00 o.v.v. de vier cijfers van je 
postcode. Bewaar het stortingsbewijs en maak er een foto van. Voor het 
soepel laten verlopen van je storting kun je eventueel een afspraak maken 
met de bank.

Zet de gegevens in de Afrekenstaat in CollecteKracht en upload het stortings-
bewijs. Stuur eventuele machtigingskaartjes naar het gratis NSGK Antwoord-
nummer 47255, 1070 VC Amsterdam. Knip overgebleven busverzegelingen 
direct onder het zegel af; ze mogen bij het plastic afval. Werk alle gegevens 
van je collectanten voor het einde van het jaar bij. 

Je kunt de gulle gevers in jouw woonplaats bedanken via een (gratis) 
persbericht. Een voorbeeld vind je in CollecteKracht. 

Geef direct na de collecteweek je opbrengst per mail of telefoon door aan je
regiocoördinator.

Afronding 
administratie in 
CollecteKracht

Geld storten bij 
de Rabobank

Publiciteit

Contact met je
regiocoördinator

Het doet pijn als 
mensen mijn dochter 
Elin niet zien staan 
door haar handicaps.
Gelukkig komt NSGK 
op voor kinderen zo-
als Elin. Daar help ik 
graag aan mee door 
de collecte in mijn 
woonplaats te 
organiseren.
Ik vind het geweldig 
om te zien dat er 
zoveel vrijwilligers 
zijn die meehelpen.

Marie-José Schelvis, 
collecte organisator in 
Noord-Holland
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