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Vragen over de collecte?
Collecteteam Longfonds
Telefoon: (033) 434 12 87
Kijk voor de actuele telefonische bereikbaarheid op longfonds.nl/contact
E-mail: collecte@longfonds.nl

Collecteportaal
collecte.longfonds.nl 

Retouradres materialen:
Longfonds
Antwoordnummer 735
3800 VB Amersfoort

Bezoekadres: 
Stationsplein 127
3818 LE Amersfoort

Rekeningnummer voor afstorten:
NL24 ABNA 0828 5930 43

Longfonds.nl
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Jouw hulp 
is onmisbaar!
Beste organisator,

Geweldig dat we op jou kunnen rekenen voor de organisatie van de collecte. Samen werken we aan 
een wereld waarin iedereen vrij kan ademen. Daarom zamelen we ieder jaar met z’n allen zoveel 
mogelijk geld in om belangrijk onderzoek naar longziekten mogelijk te maken. Net zoals vorig jaar, 
richten we ons voor de collecte 2022 in het bijzonder op onderzoek naar het voorkomen van astma bij 
kinderen. Dat is heel hard nodig, want astma is de meest voorkomende chronische kinderziekte van 
Nederland.  

Met jouw hulp bij de collecte laat je kinderen vrij ademen. Daar zijn we je ontzettend dankbaar voor. 
Want sporten, spelen of naar school gaan: voor veel kinderen zijn dit (gelukkig) de normaalste zaken 
van de wereld. Maar voor een kind met astma is dat niet vanzelfsprekend.G Wist je dat elke dag 7 
kinderen stikbenauwd in het ziekenhuis belanden? Zo ook Sem. Hij is pas acht jaar oud, maar heeft al 
meer dan 30 keer in het ziekenhuis gelegen, waarvan zeven keer op de intensive care. Dit mogen we 
niet accepteren. Daarom zetten we alles op alles om onderzoek naar astma te versnellen. En mede 
dankzij de hulp van al onze collectevrijwilligers gaat dat lukken. Daar zijn we van overtuigd. 

Succes en veel plezier met organiseren!
Met deze handleiding willen we jouw vrijwilligerswerk zo leuk en makkelijk mogelijk maken. Veel succes, 
veel plezier en alvast heel erg bedankt!

Michael Rutgers MSc
Algemeen directeur / bestuurder

‘We hebben zijn verjaardag weleens in 
het ziekenhuis gevierd’
‘Voor Sem is astma er altijd,’ vertelt Ingrid, moeder van 
Sem. ‘Hij voelt zich bijna nooit echt lekker. De afgelopen 
jaren was hij bijna elke dag misselijk, omdat hij zo moe 
was. Hierdoor moet hij ook vaak leuke dingen missen. 
Schoolreisjes, feestdagen… We hebben zijn verjaardag 
zelfs weleens in het ziekenhuis gevierd. Eén keer zei hij 
tegen de verpleegkundige in het ziekenhuis: “Ik moet 
morgen echt naar huis, want ik heb een kinderfeestje 
van mijn vriendje.” Dat kon niet. Zo verdrietig.’
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De collecte in 8 stappen
 
Vanaf 25 januari 

Vanaf maart

Februari/ 
begin maart

Eind april/
begin mei

In de week vóór
de collecteweek

In de week ná de
collecteweek

Uiterlijk 1 juni

Uiterlijk 15 juni

  Bestellen collectematerialen.  
De collectematerialen ontvang je vanaf 21 maart. 

   Contact opnemen met mede-organisatoren en collectanten.
   Werk de gegevens van jouw collectanten bij in het Collecteportaal 
(collecte.longfonds.nl). Denk aan: e-mailadres, mobiel 
telefoonnummer, status en eventueel looproutes. Doe dit zo veel 
mogelijk vóór 1 april i.v.m. etiketten en QR-codes die we voor je 
printen.

  Als het nodig is: start met werven van nieuwe collectanten. Kijk op 
     het Collecteportaal voor handige materialen en tips

   Volg één van de online inwerkbijeenkomsten met handige 
wervingstips en een toelichting op deze 8 stappen. Doe je mee? Mail  
naar collecte@longfonds.nl. 

   Ontvangst geprinte etiketten voor op de legitimatiebewijzen, stickers 
met persoonlijke QR-codes en alles wat je nodig hebt om het 
collectegeld af te storten.

   Collectematerialen klaarzetten:
 1. Verzegelde collectebus, met legitimatiebewijs aangehecht
 2. Persoonlijke QR-sticker voor op de collectebus
 3. Kaart ‘Toegangscode persoonlijke collectepagina’
 4. ‘Niet-thuis’-collectekaartjes
 5. Folder Collectetips

   Collectematerialen uitdelen.

   Collectebussen inzamelen en geld tellen. 

   Lezen afstortinstructie, geleverd bij de materialen
   Checken locatiewijzer van Geldmaat (locatiewijzer.geldmaat.nl)
   Heb je sealbags met briefgeld? Meld deze aan via Collecteportaal
   Geld storten bij Geldmaat 

   Collectantengegevens bijwerken.
   Afrekenstaat invullen, accorderen en versturen via Collecteportaal.
   Collectanten bedanken. 
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Voorbereidingen op de collecteweek 2023, 8 t/m 13 mei 2023: 
•  Bewaren: collectebussen, busstickers en ongebruikte bussluitingen, telbriefjes en afstortbewijzen.
• Weggooien: alle artikelen waar een datum op staat. 
• Terugsturen: geweigerd/buitenlands geld.

Een uitgebreide collectehandleiding vind je in het Collecteportaal: collecte.longfonds.nl

Van 16 t/m 21 mei: de collecteweek!

Je bent klaar!

http://collecte.longfonds.nl


In het Collecteportaal vind je alles wat je 
nodig hebt om eenvoudig en snel de collecte 
te organiseren. Het is dé plek om de gegevens 
van de collectanten bij te houden, materialen 
te bestellen en de afrekenstaat in te vullen.  
Onder “Help & Uitleg” vind je filmpjes met 
uitleg over hoe je het Collecteportaal kunt 
gebruiken. 

Waarom ook jij het Collecteportaal  
wil gebruiken
•  Je hebt altijd de meest actuele en relevante 

informatie over de collectanten, de collecte, 
de collectevergunning en heel veel meer bij 
de hand.

•  Je waarborgt de privacy van je collectanten. 
• Je raakt geen informatie kwijt die je ergens hebt 
 opgeschreven. 
•   Je zorgt er samen met alle andere 

organisatoren voor dat Longfonds inzicht krijgt 
in de organisatie van de collecte. Zo kunnen we 
samen nóg beter de collecte organiseren!

Ga op weg met het Collecteportaal
•  Sla collecte.longfonds.nl op bij je 

internetfavorieten.
•  Sla in je e-mail collecte@longfonds.nl op in je 

contacten. Zo verdwijnt er nooit een mail van  
het Collecteteam in je spam box/ongewenste 
e-mailmap.

Help & uitleg bij het Collecteportaal
We hebben een aantal handleidingen en 
filmpjes gemaakt om je stap voor stap te 
helpen. Je vindt deze hulpmiddelen bij Help  
& Uitleg in het Collecteportaal. 

De belangrijkste elementen van het 
Collecteportaal op een rijtje

Collectantenlijst
Op de collectantenlijst staan de contactgegevens 
van de collectanten in je wijk. Daarnaast kun je 
bij iedere collectant aangeven of hij/ zij dit jaar 
collecteert (of niet) en in welke straten. Daarnaast 
kun je nieuwe collectanten toevoegen en na 
de collecte bij iedere collectant de opbrengst 
invullen. Zo heb je alle informatie altijd bij de hand 
en is het ook nog eens heel overzichtelijk!

Tip: open de collectantenlijst wanneer je contact  
hebt met de collectanten en voer de wijzigingen  
(van o.a. contactgegevens) direct in.

Bestellen van collectematerialen
De collectematerialen bestel je eenvoudig via het 
bestelformulier. Je kunt je bestelling nog wijzigen 
tot twee weken voor de bezorging. Daarna kun je 
het alleen nog aanpassen via het Collecteteam.

Afrekenstaat
De afrekenstaat vul je ook in op het 
Collecteportaal. Nadat je de opbrengst bij de 
collectanten hebt ingevuld, “verstuur” je de 
collectantenlijst en start je de afrekenstaat. 
De stortingsbonnen en/ of -specificaties en 
eventuele nota’s kun je onderaan het formulier 
uploaden. Pas nadat je via het opmerkingenveld 
akkoord hebt gegeven, is de afrekenstaat 
afgerond. Tot die tijd kun je het tussentijds 
opslaan.
Tip: als je op de collectantenlijst bij iedere 
collectant de opbrengst invult, begin je de 
afrekenstaat met het totaalbedrag van deze 
opbrengsten. Dit bedrag moet overeenkomen 
met het bedrag dat je hebt gestort.
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Het Collecteportaal  
collecte.longfonds.nl

http://collecte.longfonds.nl


Veelgestelde vragen
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Wat geef ik de collectant mee aan 
materiaal?

Hoe kom ik aan nieuwe 
collectanten?

Als je nog straten te verdelen hebt, kan je ook 
zelf mensen vragen te collecteren. Wij zijn blij met 
iedere extra collectant!

In het algemeen geldt: durf te vragen. Heb je tips 
en inspiratie nodig voor het werven? Kijk dan op 
het Collecteportaal bij Documenten.

Moet iedere straat worden gelopen?

Het zou geweldig zijn als het je lukt om alle straten 
te ‘voorzien’ van een collectant. Maar in de 
praktijk lukt dat vaak niet. Laat je daar niet door 
ontmoedigen. We zeggen altijd “iedere collectant 
is er één”, oftewel, we zijn blij met iedere collectant 
die dankzij jouw organisatie kan collecteren.

Hoe maak ik een stratenplan?

Veel organisatoren gebruiken een plattegrond 
van hun wijk om een stratenplan te maken. Zo’n 
plattegrond kun je opvragen bij de gemeente of 
downloaden via de website openstreetmap.org.

Waar moet je rekening mee houden bij het 
maken van een stratenplan? Weet dat een 
collectant gemiddeld langs 100 woningen gaat. 
Dat duurt ongeveer twee uur. Via postcode.nl kun 
je inschatten hoeveel woningen er per straat zijn.

Tip: noteer in het Collecteportaal bij iedere 
collectant welke straten hij/zij loopt. Zo hoef je 
dat niet ieder jaar opnieuw uit te zoeken.

Hoe werkt de QR-code?

Wil de gever doneren maar heeft hij of zij geen 
contant geld bij zich? Laat hem of haar dan de 
persoonlijke QR-code op de bus of de algemene 
QR-code op het legitimatiebewijs scannen. Dit 
kan met de camera van zijn of haar mobiele 
telefoon, bankieren-app of QR-scanner. 

Vervolgens komt de gever op een website waar 
hij of zij een zelfgekozen bedrag kan doneren. 
De donatie wordt direct op de rekening van 
Longfonds bijgeschreven. Meer informatie vind je 
in de folder met collectetips. 

Je geeft de collectant de volgende 
materialen mee:

 De collectebus.

  Een legitimatiebewijs waarop staat 
welke straten de collectant mag lopen.

  Een folder met collectetips.

  Een sticker met hun persoonlijke 
iDEAL QR-code. Deze sticker plakt de 
collectant op zijn of haar collectebus.

  Hun persoonlijke kaart met de 
naam: ‘Toegangscode persoonlijke 
collectepagina’.

  Een flinke stapel niet-thuis-
collectekaartjes. Handig voor als 
iemand niet thuis is of op een ander 
moment wil geven via de QR-code. 
Om te bepalen hoeveel kaartjes je een 
collectant kunt meegeven, kun je via  
postcode.nl een inschatting maken 
van hoeveel woningen er per straat 
zijn.

http://openstreetmap.org
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Samen op weg naar een wereld zonder astma
Vorig jaar haalden we samen een geweldig bedrag op van bijna 1,5 
miljoen euro. Hiermee kon o.a. het onderzoek van dr. Hermelijn Smits 
door: ‘Dankzij de fantastische inzet van Longfonds-collectanten kan 
ons onderzoek weer verder en hopen we zo de volgende generatie 
te behoeden voor astma. Wij kunnen dit doen door jullie! Heel veel 
dank hiervoor.’

Hoe werkt collecteren met je 
smartphone?

Naast collecteren aan de deur is het ook mogelijk 
om vanuit huis te collecteren. Het enige wat je 
hiervoor nodig hebt, is een smartphone.

Iedere collectant ontvangt vóór de collecteweek 
een sms met een link naar zijn/haar persoonlijke 
collectepagina. De collectant ontvangt deze 
link ook als hij/zij de QR-code op de kaart 
‘Toegangscode persoonlijke collectepagina’ 
scant.

Wat kun je met je persoonlijke 
collectepagina doen?

De collectant kan zijn of haar eigen succes al 
tijdens de collecte volgen: op de persoonlijke 
collectepagina is te zien hoeveel geld hij of zij 
al heeft opgehaald.

Bovendien kan de collectant heel eenvoudig 
zijn of haar familie, vrienden en/of kennissen 
om een gift vragen in zijn of haar mobiele 
collectebus. Dit kan door vanuit de persoonlijke 
pagina berichtjes te sturen via WhatsApp, 
e-mail of Facebook.

Voor veel collectanten zal deze manier van 
collecteren nieuw zijn. Misschien ook wel voor 
jou. Maar gelukkig is het heel eenvoudig. Scan 
eerst zelf je eigen toegangscode en probeer 
het mobiel collecteren alvast een beetje uit. 
Heb je het eenmaal onder de knie, dan kun je 
aan jouw collectanten laten zien hoe mobiel 
collecteren werkt.

Hoe bedank ik de collectanten?

Gebruik voor het bedanken van collectanten het 
bedankkaartje dat je met de collectematerialen 
kunt bestellen. Je kunt na de collecte ook een 
mailtje sturen. In het Collecteportaal kan je via 
de collectantenlijst in één keer alle collectanten 
mailen. Het is leuk om de opbrengst (per 
collectant) er ook bij te vermelden.

Kan ik onkosten declareren?

Als je wilt kan je in overleg met de regiocoördinator 
of relatiemanager de kosten die je voor de 
collecte hebt gemaakt declareren. Denk 
daarbij aan telefoon- of kilometerkosten. Vul 
het declaratieformulier in (deze staat in het 
Collecteportaal bij Documenten) en trek de 
gemaakte kosten af van de collecteopbrengst. 
Upload het declaratieformulier (en de eventuele 
bonnen) bij de afrekenstaat in het Collecteportaal.

Hoe werkt het afstorten?

Het collectegeld stort je bij Geldmaat. Op het 
Collecteportaal vind je een stap-voor-stap 
beschrijving over het gehele afstortproces.

Wat doe ik in geval van een incident?

Vermissing, diefstal of andere incidenten komen 
tijdens de collecteweek nauwelijks voor. Maar helaas 
is het niet uit te sluiten. Als het gebeurt, meld het 
dan direct bij het Collecteteam via (033) 434 12 87.



Samen voor een wereld 
waarin iedereen vrij kan 

ademen

Wil je meer weten over de collecte 2022 
en de onderzoeken die Longfonds mogelijk 

maakt? 

Kijk dan op longfonds.nl/collecte

Het Collecteteam denkt met je mee
Neem contact op met je regiocoördinator als je vragen hebt, of vraag het aan  
het Collecteteam. Kijk voor de actuele bereikbaarheid op longfonds.nl/contact.

Telefoon: (033) 434 12 87, e-mail: collecte@longfonds.nl


