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Draaiboek Collecte Oranje Fonds 
 

 
 

Van 17 t/m 21 mei 2016 organiseert het Oranje Fonds de landelijke collecteweek. Meedoen kan u 
veel geld en zichtbaarheid opleveren.  

Wij regelen voor u de materialen en de vergunning. Zodat u met vrijwilligers aan de slag kan. Van 
de opbrengsten krijgt u 50% zelf. De andere helft besteedt het Oranje Fonds aan sociale 
initiatieven in uw provincie.  

Stap 1 
Meld u aan en kies een collectegebied 

 
 Check op www.oranjefonds.nl/vergunningen of uw gemeente een vergunning heeft 

afgegeven. Is dat het geval, dan kunt u aan de slag.  
 Bedenk alvast wat u met de opbrengst zou willen gaan doen.  
 Meld u aan en kies een collectegebied via Mijn Oranje Fonds.  

 

 
Stap 2 
Werf vrijwilligers 

Begin op tijd met werven! Een collectegebied bestaat uit 2.500 huishoudens. U krijgt 
daarvoor van ons tien collectebussen. Werf vooral meer vrijwilligers. Twintig is ons advies. 
Mensen kunnen in duo’s lopen, niet iedereen zal alle dagen van de week kunnen en op het 
laatst krijgt u misschien nog te maken met afzeggingen. 

 Zet lokale media, de vrijwilligerscentrale en social media in om vrijwilligers te werven. En 
vraag uw relaties, bestaande vrijwilligers, medewerkers om mee te doen en om vrienden 
mee te nemen.  

 Ziet het er naar uit dat u heel veel vrijwilligers bijeen krijgt, dan kunt u later altijd een 2e of 
3e collectegebied kiezen.   

Voorbeeld oproep  

Collectanten gezocht! Wij doen mee aan de Oranje Fonds Collecte. De helft van de opbrengst is 
voor [Organisatienaam] en gebruiken we voor [vul hier het doel van uw collecte in]. Wij collecteren 
in [wijken] in [gemeente]. Heeft u een paar uurtjes tijd? Laat het ons weten met een berichtje of bel 
[telefoonnummer]. Alvast veel dank. 

  

http://www.oranjefonds.nl/vergunningen


 

Stap 3 
Collectepakketten klaarmaken 

 
 Twee weken voor de collecte ontvangt u van ons het collectepakket met daarin de 

collectebussen en de legitimatiebewijzen voor de collectanten (vul zelf de namen in).  
 Verzegel de collectebussen en maak pakketjes voor iedere collectant met daarin: 

o (verzegelde) collectebus  
o Legitimatiebewijs (voorgedrukt door het Oranje Fonds, naam ingevuld door coördinator)  
o Kaart met het collectegebied – eventueel met marker aangeven welke straten de 

collectant gaat lopen.  
o Kopie van de collectevergunning 

Tip: stop in het pakket ook flyers van uw eigen organisatie. Of iets anders dat de collectant kan 
afgeven. 

  

  

Stap 4 
Maak de collecte bekend 
 

 Laat de lokale pers weten dat de collecte plaats vindt en waar. Wij stellen een standaard 
persbericht beschikbaar dat u kunt aanpassen naar uw situatie.  

 Benadruk dat de helft van de opbrengst direct naar uw eigen organisatie gaat. En benoem 
waar u de opbrengst voor wilt gebruiken. Hoe concreter, hoe beter. 
 
 

Stap 5 
De collecteweek 

 
 Zorg dat iedereen een collectepakket heeft  
 Benadruk bij de collectanten dat ze hun identiteitsbewijs duidelijk zichtbaar moeten dragen.  
 Maak met de collectanten duidelijke afspraken over het inleveren van de collectebussen na 

afloop van de collecte week.  
 Benut de flyer Tips voor Collectanten. 
 Hou als coördinator contact met de collectanten om te horen hoe het gaat en het 

enthousiasme erin te houden.  

LET OP: de collectebussen blijven nog altijd verzegeld. 

 
 

Stap 6 
Afronding en afdracht 

In de week na de collecteweek levert u uw collectebussen in op een zogenaamde 
afdrachtlocatie. Per mail wordt u op de hoogte gebracht van de locatie. De bussen worden 
verzegeld ingeleverd. Een gespecialiseerd geldbedrijf haalt het geld op telt de opbrengst 
per deelnemende organisatie. 

 



Stap 7 
Evaluatie en ontvangst opbrengst 

Binnen een maand na de collecte ontvangt u van ons de opbrengstbrief waarin staat 
hoeveel u heeft opgehaald. U ontvangt de helft daarvan direct op uw rekening. Een mooi 
moment om met de collectanten het resultaat te vieren en met elkaar te evalueren hoe het is 
gegaan. Om eventuele verbeteringen voor volgend jaar mee te nemen en het resultaat te 
overtreffen! 
 

  

 

 


