
 

DRAAIBOEK ORANJE FONDS COLLECTE 
 
Ook in 2018 organiseert het Oranje Fonds de collecteweek. Meedoen kan jouw organisatie veel geld en zichtbaarheid 
opleveren. Het Oranje Fonds regelt de collectevergunningen en alle andere benodigde materialen; jij gaat met de 
vrijwilligers langs de deur in de collecteweek. De helft van de opbrengst is voor jullie eigen organisatie, vrij te 
besteden. De andere helft besteedt het Oranje Fonds aan maatschappelijke organisaties in jullie provincie. Zo wordt 
elke opgehaalde euro 100% besteed aan sociale initiatieven in de directe omgeving. 

Je kan de  onderstaande 8 stappen volgen voor een succesvolle deelname aan de Oranje Fonds Collecte! Mocht je na 
het lezen van dit draaiboek nog vragen hebben, dan horen we dit natuurlijk graag.  

 

Stap 1 
Meld je aan en kies een collectegebied 

 
 Check op www.oranjefonds.nl/vergunningen of jouw gemeente een vergunning heeft afgegeven voor de 

Oranje Fonds Collecte 2018. Is dat het geval, dan kan je aan de slag  
 Bedenk alvast wat jullie met de opbrengst van de collecte willen gaan doen  
 Meld je aan en selecteer een collectegebied via Mijn Oranje Fonds 

 

Stap 2 
Werf vrijwilligers 

Begin op tijd met het werven van collectanten! Jullie krijgen van ons tien collectebussen per collectegebied; een 
collectegebied bestaat gemiddeld uit 2.500 huishoudens. Werf minimaal 10 vrijwilligers, maar ons advies is zeker 20 
mensen. Niet iedereen kan alle dagen van de week en op het laatste moment krijg je mogelijk nog te maken met 
afzeggingen. Collectanten kunnen ook in duo’s lopen, dit is in ieder geval gezelliger! 
 

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

 Bekijk nog meer tips voor het werven van collectanten op www.oranjefonds.nl/informatie-voor-deelnemers   
 Als het ernaar uitziet dat je heel veel vrijwilligers op de been krijgt, dan kan je eventueel later een tweede 

collectegebied kiezen 
 Als vrijwilligers niet willen collecteren, maar wel willen helpen, kan je ze een online actie aan laten maken op 

het online collecte platform 

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 jullie collecte in]. Wij collecteren in [wijken] in 
[gemeente]. Heb je een paar uurtjes tijd? Laat het ons weten met een berichtje of bel [telefoonnummer]. Alvast 
hartelijk dank! 
 

 

http://www.oranjefonds.nl/vergunningen
http://www.oranjefonds.nl/informatie-voor-deelnemers


 
Stap 3 
Maak een online actie aan 
 
Op de website www.oranjefondscollecteonline.nl kan je bij deelname aan de collecte ook een online actie aanmaken 
voor je organisatie. Met deze actie kan je naast de reguliere opbrengst uit de collecte, online donaties werven voor 
jullie organisatie en voor het Oranje Fonds. Na het aanmaken van een actie, kan je alle vrijwilligers vragen een 
teamactie of individuele actie aan te maken voor jullie organisatie. Iedereen kan dan de link van jullie actiepagina 
delen via mail, WhatsApp en social media om de actie bekendheid te geven bij alle bekenden. Ook kan je via deze 
actie bijvoorbeeld de opbrengsten van een lege flesseninzameling of koekjesbakmarathon storten. Zo kunnen alle 
vrijwilligers van de organisatie ook op een andere manier bijdragen aan jullie collecte opbrengst. Ook van de 
opbrengsten van de online actie gaat 50% naar jouw eigen organisatie.  

 Maak op www.oranjefondscollecteonline.nl een actie aan voor uw stichting of vereniging 
 Schrijf een leuke motivatie bij jullie actie en plaats er een foto of video bij  
 Stort de opbrengsten van jullie actie op het platform of deel de link naar jullie actiepagina via social media, 

mail of WhatsApp 
 Vertel aan iedereen die je kent dat jullie ook deelnemen aan de online collecte  

Stap 4 
Collectepakketten klaarmaken 

 Uiterlijk een week voor de collecte ontvang je van ons het collectepakket met daarin onder andere de 
collectebussen en de legitimatiebewijzen voor de collectanten.  

 Verzegel de collectebussen en maak pakketjes voor iedere collectant met daarin: 
o Een verzegelde collectebus  
o Legitimatiebewijs (voorgedrukt door het Oranje Fonds, met de nieuwe IDealQR code. De naam van 

collectant vult de coördinator in)  
o Kaart met het collectegebied – eventueel met marker aangeven welke straten de collectant gaat lopen 
o Kopie van de collectevergunning  
o Deurstickertjes, om de deuren te kunnen markeren waar jullie al hebben gecollecteerd 

Tip: stop in het pakket ook flyers van jouw eigen organisatie. Of iets anders dat de collectant kan afgeven. Daarnaast 
kan het interessant zijn bijvoorbeeld een kaartje in de bus te doen met de link naar jullie online collecte actie, als 
mensen niet thuis zijn. Mensen kunnen dan achteraf altijd nog een donatie doen, mochten ze dit willen 

  

Stap 5 
Maak bekend dat u gaat collecteren 
 

 Print de posters uit de social toolkit, of laat ze drukken bij een lokale drukker, en hang ze op bij drukbezochte 
plekken. Vaak draagt de lokale drukker goede doelen een warm hart toe en kan je een mooie regeling treffen 
voor het drukken 

 Bekijk de overige tips voor het promoten van de Oranje Fonds Collecte op www.oranjefonds.nl/informatie-
voor-deelnemers  

 Benadruk in de communicatie dat de helft van de opbrengst direct naar jullie eigen organisatie gaat. En 
benoem waar je de opbrengst voor wil gebruiken. Hoe concreter, hoe beter 

 Laat iedereen weten dat ze ook online een donatie kunnen doen aan de collecte van jullie organisatie via 
www.oranjefondscollecteonline.nl  

 Genereer aandacht voor de collecte van jouw organisatie via social media. De social media toolkit kan je 
vinden op www.oranjefonds.nl/informatie-voor-deelnemers   
 

http://www.oranjefondscollecteonline.nl/
http://www.oranjefondscollecteonline.nl/
http://www.oranjefonds.nl/informatie-voor-deelnemers
http://www.oranjefonds.nl/informatie-voor-deelnemers
http://www.oranjefondscollecteonline.nl/
http://www.oranjefonds.nl/informatie-voor-deelnemers


 
Stap 6 
Een succesvolle collecteweek 
 

 Zorg dat de collectanten op tijd alle praktische benodigdheden hebben en een enthousiaste instructie krijgen. 
Dit kan natuurlijk op papier, mondeling of per mail 

 Zorg ervoor dat de collectanten goed op de hoogte zijn waar de opbrengst aan besteed wordt. En waarom dit 
belangrijk is voor jullie als organisatie  

 Neem met de collectanten goed door hoe het contactloos betalen met de IDeal QR code werkt. Je kan de 
video met de uitleg van tevoren met ze delen of in een gezamenlijke sessie laten zien. Zo zijn alle collectanten 
hier vast bekend mee 

 Bedenk met jouw collectanten van te voren goed wat de boodschap is die je aan de deur wil geven. Uit 
onderzoek is gebleken dat het toevoegen van de mogelijkheid om niets te geven er vaak toe leidt dat mensen 
juist wel iets geven. Meerdere opties zijn hierin mogelijk: 
- Goedenavond/goedemiddag. Ik collecteer namens het Oranje Fonds en de helft van de opbrengst is voor 

[uw organisatienaam]. Heeft u hier een kleine bijdrage voor over? Nee is ook ok hoor! 
- Goedenavond/goedemiddag. Heeft u een kleine bijdrage over voor het Oranje Fonds? Nee is ook ok 

hoor! 
 Maak met de collectanten duidelijke afspraken over het inleveren van de collectebussen na afloop van de 

collecteweek 
 Organiseer een leuke kick-off van de collecte. Een goed moment om alle collectanten tegelijk te informeren 

en materialen uit te delen. Maak je er een spectaculaire bijeenkomst van? Nodig dan ook lokale pers uit en 
breng het Oranje Fonds hiervan op de hoogte via collecte@oranjefonds.nl  

 Houd als coördinator contact met de collectanten om te horen hoe het gaat en het enthousiasme erin te 
houden 

 Ook leuk is om een verslagje te maken van jullie collecteweek en dit te delen via social media of bijvoorbeeld 
jullie eigen website. Het Oranje Fonds deelt leuke berichten uiteraard ook graag voor jullie 
 

LET OP: De collectebussen blijven altijd verzegeld tot het moment van inleveren! 

 

Stap 7 
Afronding en afdracht 

In de week na de collecteweek lever je de collectebussen in op een vooraf gecommuniceerde afdrachtslocatie. In de 
meeste gevallen is dit op een RegioBank-kantoor bij jou in de buurt. Per mail word je op de hoogte gebracht van deze 
locatie. De bussen worden altijd verzegeld ingeleverd. Een gespecialiseerd geldbedrijf haalt na inleveren het geld op 
en telt de opbrengst per deelnemende organisatie. 
 

 Organiseer een leuke afsluitende activiteit en bedank de collectanten voor hun inzet 
 Evalueer met de collectanten hoe het is geweest, wat ging er goed en wat kan misschien beter een volgende 

keer  
 Hebben collectanten leuke ervaringen opgedaan? Misschien vinden ze het leuk om hiervan een verslag of 

filmpje te maken voor op de website of in het nieuwsblad. Deze leuke ervaringen kan je volgend jaar weer 
gebruiken om collectanten te werven. Het Oranje Fonds is ook erg benieuwd naar leuke collecte-verhalen! 
Deze kan je doorsturen naar collecte@oranjefonds.nl 

 Het online collecte  platform blijft nog open tot 1 juni, dus hier kunnen jullie gedurende de afdrachtweek nog 
gebruik van maken 
 

mailto:collecte@oranjefonds.nl
mailto:collecte@oranjefonds.nl


 
Stap 8 
Evaluatie en opbrengst 

Binnen een maand na de collecte ontvang je van ons bericht hoeveel jouw organisatie heeft opgehaald. Dit is een 
overzicht van de online collecte, de opbrengst uit de collectebussen en de opbrengst van het contactloos betalen via 
de IDeal QR code. Jouw organisatie ontvangt de helft van de opbrengst van je organisatie direct daarna op jullie 
rekening. Een mooi moment om met de collectanten het resultaat te vieren! Wellicht kan je met hen de uitdaging 
aangaan om het resultaat volgend jaar te gaan overtreffen! 
 

 Zodra de opbrengst van de collecte bekend is, kan je je collectanten hiervan op de hoogte brengen 
 Ook wanneer de opbrengst besteed is (bijvoorbeeld aan de aanschaf van nieuwe trainingsmaterialen), is het 

leuk dit met de collectanten en eventueel het Oranje Fonds te delen  
 Nodig collectanten alvast uit om volgend jaar opnieuw mee te doen. Misschien hebben ze een goed idee voor 

het bestedingsdoel van volgend jaar? 


