
Wervingstips Oranje Fonds Collecte 
 
Vele handen maken licht werk! Dat geldt helemaal voor de Oranje Fonds Collecte. In het 
collectepakket zitten 20 legitimatiebewijzen zodat 20 personen tegelijkertijd kunnen 
collecteren namens uw organisatie. We raden aan om minimaal 10, maar bij voorkeur 20 (of 
meer) collectanten te verzamelen. 
 
Heeft u moeite om voldoende collectanten te krijgen? Hopelijk helpen de onderstaande tips: 
 
 

1. Vraag mensen persoonlijk 
Mensen zullen eerder collecteren als je het rechtstreeks aan ze vraagt. Daarbij kun je direct 
toelichten wat het doel is van de collecte en aangeven in welk gebied er gecollecteerd wordt. 
 

2. Plaats oproepjes via social media 
Is uw organisatie actief op social media? Veel mensen die uw organisatie een warm hart 
toedragen, volgen uw organisatie waarschijnlijk ook op Facebook, Twitter en/of Instagram. U 
kunt uw achterban op deze manier goed aansporen om mee te helpen. 
 

3. Kinderen collecteren ook graag 
Vaak vinden kinderen het erg leuk om te collecteren. En dat mag in de meeste gemeenten 
ook (onder begeleiding van een volwassene). Wilt u weten of dit in uw gemeente ook zo is? 
Bekijk de gemeentevergunning of neem contact op met het collecteteam.  
 

4. Collecteren is een leuke activiteit 
Collecteren is een leuke activiteit om met z’n allen te doen: 

 Op een normale repetitie avond kan de fanfare een optreden geven in de wijk waar 
wordt gecollecteerd; 

 De scoutingbijeenkomst kan de hele week in het teken staan van collecteren; 

 De dagopvang kan met haar cliënten (voor degene voor wie dit fysiek mogelijk is) 
gaan collecteren als dagactiviteit; 

 Een maatjesorganisatie kan maatjes vragen om samen te collecteren; 

 Het inloophuis kan een avond in het teken zetten van collecteren, alle 
belangstellenden helpen die avond in de wijk mee. 
 

5. Maak een feestje van het collecteren 
Start gezamenlijk met een drankje en sluit het ook gezamenlijk weer af.  
 

6. Werf extra collectanten voor eventuele afzeggers 
Houd er rekening mee dat collectanten op het laatste moment kunnen afzeggen. Het is 
jammer als daardoor een gedeelte van de wijk niet bereikt wordt door de collecte. Zorg 
ervoor dat er iemand achter de hand is die eventueel wil invallen als het nodig is. Of willen 
andere collectanten een extra rondje lopen? 
 

7. Vertel over collecteren 
Vertel je positieve ervaringen aan vrienden, familie en via social media. Daarmee kun je 
anderen ook enthousiast krijgen. Misschien wil iemand volgend jaar helpen bij de collecte? 
 

8. Betrek de hele organisatie bij de collecte 
Een groepsgevoel werkt erg stimulerend. Teamgenoten zijn eerder geneigd mee te doen als 
de rest van het team ook meedoet.  
 



9. Maak van het collecteren een vast onderdeel van het jaarprogramma van de 
club 

Bevalt het meedoen aan de Oranje Fonds Collecte? Zet deelname aan de collecte jaarlijks 
op de agenda en geef (ouders van) leden van de vereniging de keuze om bijvoorbeeld een 
bardienst in het clubhuis te draaien of mee te doen aan de collecte. 
 

10. Informeer waar de opbrengst aan besteed wordt  
Als duidelijk is waar het geld van de collecte voor nodig is en hoe het gebruikt gaat worden, 
zijn mensen eerder geneigd mee te helpen. Probeer de noodzaak zo krachtig en helder 
mogelijk neer te zetten. Zonder de opbrengst van de collecte, is er bijvoorbeeld geen budget 
om attributen te vervangen. 
 

11. Vraag uw collectanten of zij nog familie, vrienden of kennissen hebben die ook 
mee willen collecteren 

Vele handen maken licht werk! 
 

12. Laat collectanten in kleine groepjes collecteren 
Het is veel leuker om samen te collecteren dan alleen. Je kan de huizen om-en-om afgaan of 
samen aanbellen.  
 
 
 

 


