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WELKOM BIJ DE 
JANTJE BETON COLLECTE

Als collecte-organisator of 
clubcoördinator ben jij degene die:
• de schakel is tussen Jantje 

Beton en de collectanten
• verantwoordelijk is voor het 

uitdelen en innemen van de 
collectematerialen

• een nette financiële afwikkeling 
verzorgt

• toegang heeft tot de handige 
Collecte Community 

Is er op jouw locatie een collecte-organisator? En heb je als clubcoördinator extra ondersteuning  
nodig bij de organisatie van de collecte? Dan kunnen jullie dit samen afstemmen.

Praktische tips en belangrijke aandachtspunten lees je in de e-nieuwsbrief. Houd je e-mail dus goed  
in de gaten! En word lid van de Facebookpagina www.facebook.com/JantjebetonCollecte

Het organiseren van jouw collecte is simpel met het 5-stappenplan. Hoe je dat precies doet, mag je 
helemaal zelf invullen. Omdat Jantje Beton een goede samenwerking met alle deelnemers belangrijk  
vindt, zijn er wel een aantal voorschriften. Als deelnemer aan de Jantje Beton Collecte onderschrijf  
je de handelswijze genoemd op pagina 7.

JOUW ROL

School, huiswerk, sport, pianoles, liken, delen: kinderen krijgen het drukker en drukker. En omdat 
we steeds meer binnen leven, worden dingen als speelplaatsen en buiten spelen steeds minder 
vanzelfsprekend. Slootje springen, verstoppertje spelen in de straat of buiten met vriendjes de  
wereld ontdekken. Een leven zonder buiten spelen is ondenkbaar voor opgroeiende kinderen.  
En de rol van scoutingclubs, jeugdverenigingen en speeltuinen wordt hierbij steeds belangrijker.
 
1 op de 6 kinderen in Nederland speelt nooit buiten! Jantje Beton maakt zich grote zorgen.  
Buiten spelen is heel erg belangrijk voor elk kind, nu en in de toekomst. Jouw club helpt mee om 
alle kinderen buiten te kunnen laten spelen op veilige speelplekken. Bovendien gaat 50% van jullie 
opbrengst naar de eigen organisatie.

Collecteren blijft dan ook super belangrijk. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen we geld op 
voor deelnemende clubs én voor Jantje Beton. Met speciale aandacht voor projecten voor kinderen in 
kwetsbare speelposities. Zo zorgen we er samen voor dat er meer kinderen, meer kunnen spelen.

Heel veel plezier met het organiseren van jouw collecte!

Collecte: 6 t/m 11 maart 2023 
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COLLECTE 

COMMUNITY

In de Community staat alle informatie  
die nodig is overzichtelijk bij elkaar.  
Als coördinator kun je op ieder gewenst 
moment inzage krijgen in de clubs 
voor wie je de collecte coördineert, 
vergunningen, en bestellingen. Je kunt 
de opbrengst invullen en hebt inzage 
in de historie van de opbrengsten. 
Ook handig, je kunt het collectegebied 
raadplegen. En heel eenvoudig de 
collectematerialen bestellen.  

Via de e-nieuwsbrieven ontvang je alle 
benodigde informatie over het gebruik 
van de Collecte Community. Je ontvangt 
je persoonlijke inlogcode via e-mail. 
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COLLECTEREN IN
STAPPEN55

VERZAMEL EEN TEAM1.      Eerder deelgenomen? Controleer in de Collecte Community of de contactgegevens correct  
en compleet zijn. 

    Lopen dezelfde clubs en collectanten van vorig jaar weer mee?
    Geef eventuele wijzigingen door aan je collectanten en in de Community.

Heb je nog straten over in jouw gebied, ga dan zelf aan de slag om extra collectanten te vinden. 
     Hang wervingsposters op (1 exemplaar ontvang je gratis via je bestelling in de Community. Extra 

posters kun je downloaden op de website).
     Gebruik de kant-en-klare teksten om collectanten te werven. 
     Teksten en materialen vind je op www.jantjebeton.nl/collecte/voor-deelnemers

Sommige collectanten hebben een speciale voorkeur om doordeweeks of juist in het weekend te lopen. De één loopt 
liever alleen, de ander in een groepje. Misschien zijn er collectanten die graag in een winkelcentrum of voor de deur 
van de bioscoop willen collecteren. Heeft iemand geen tijd om langs de deuren te gaan? Online collecteren kan thuis, 
vanaf de bank. Een online collectebus is in een paar klikken gemaakt. 

Betrek jouw collectanten bij de doelbesteding van de opbrengst.  
Volg je de Facebook pagina van de collecte nog niet? Like en volg ons. We posten regelmatig praktische tips. 

WIE LOOPT WAAR?2. Een wijkindeling voorkomt dat collectanten bij dezelfde deur aanbellen.  
Deze kun je maken op Google Maps of met een plattegrond van de gemeente. 
   Inventariseer vooraf bij de collectanten wie welke straat wil lopen.
     Collecteren in de eigen straat levert meer op dan in een onbekende straat.
   Een gemiddelde collectant belt bij 70 huizen per avond aan.
   Werf extra collectanten voor de straten die je over hebt.

Vergeet flatgebouwen, bedrijventerreinen en buitenwijken niet: daar is vaak een hoge opbrengst te behalen.  
Voor het collecteren in flatgebouwen is het raadzaam eerst toestemming te vragen aan de bewonerscommissie. 
Contactgegevens van het bestuur vind je meestal op een prikbord in de centrale hal van de flat.

In winkelgebieden of uitgaanscentra kun je straatcollectes houden. Controleer wel even in de collectevergunning of  
dit mag en vraag toestemming aan op de locatie zelf.

4.

COLLECTEREN KAN ZOWEL HUIS-AAN-HUIS ALS ONLINE



VOORZIE JE TEAM VAN MATERIAAL3. Begin januari kun je in de Collecte Community de collectematerialen bestellen. Je ontvangt per e-mail 
een bericht hierover. Vervolgens geef je aan welke materialen je wilt ontvangen en hoeveel. Wees 
kostenbewust: bestel niet te veel. Sommige materialen zijn verplicht om te bestellen,  
zoals legitimatiekaartjes en verzegelingen voor collectebussen. Andere materialen bestel je naar  
behoefte, zoals kofferlabels, deurstickertjes, busstickers en vlaggen. De materialen worden op het  
door jou gewenste adres afgeleverd. Verdeel de materialen onder de collectanten. Om bij te houden  

wie welke materialen ontvangt, kun je de controlelijst gebruiken op www.jantjebeton.nl/collecte/voor-deelnemers.  
Let er op dat je nooit onverzegelde collectebussen of losse verzegelingen meegeeft! 

Opslag van de materialen verzorg je zelf. Wanneer er geen deelnemers meer zijn, vragen wij de collectebussen,  
vlaggen en eventuele andere items terug te sturen.

Vergeet niet de niet-thuis kaartjes uit te delen. En vraag de collectanten een online collectebus aan te maken.  
Hoe dit werkt, staat vermeld in de collectantenflyer.

4. MAAK DE COLLECTE ZICHTBAAR
Voor een leuke én lucratieve collecteweek is het belangrijk om vooraf aan te kondigen dat de  
collecte eraan komt:
 Maak de collecteweek goed zichtbaar.
 Kondig je deelname aan op social media, bij de lokale pers en huis-aan-huis bladen. 
  Hang vlaggen en spandoeken op in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op het marktplein.  

Vraag van te voren wel even of dat zomaar mag.

De kant-en-klare teksten die je hiervoor kunt gebruiken, vind je op www.jantjebeton.nl/collecte/voor-deelnemers

Collecteren wordt extra leuk als:
   Je er een wedstijd van maakt.
   De jonge collectanten in clubtenue, op skateboards of verkleed langs de deuren gaan.

5. KLAAR? JOEPIE!

De financiële afhandeling verloopt via de Collecte Community. Een praktische handleiding legt uit hoe  
je dit eenvoudig kunt doen. Via onze e-nieuwsbrieven ontvang je alle benodigde informatie hierover.

Om veiligheidsredenen adviseert Jantje Beton om geheim te houden waar de bussen en het geld  
worden opgeslagen. Deel daarom de locatie waar jullie het geld tellen alleen met de direct betrokkenen.

Aan het einde van de collecteperiode neem je de verzegelde bussen en materialen weer in. Zorg er voor dat iedere  
collectant het materiaal weer compleet en netjes inlevert. Gebruik hiervoor eventueel de controlelijst die je vindt op  
www.jantjebeton.nl/collecte/voor-deelnemers. De ingenomen materialen bewaar je voor volgend jaar.

Om collectanten én giftgevers te bedanken, kun je een bericht plaatsen in de lokale huis-aan-huis bladen.  
Collectanten kun je ook bedanken met een e-card. Deze vind je op www.jantjebeton.nl/collecte/voor-deelnemers.

Jantje Beton streeft ernaar om na ontvangst van de afrekenstaat binnen 4 weken de helft van de opbrengst aan de club  
uit te betalen. Met een snelle afhandeling kunnen jullie de opbrengst dit buitenspeelseizoen nog besteden.
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COLLECTEREN 
DOE JE ZO

6.

Collecte: 6 t/m 11 maart 2023

HUIS-AAN-HUIS COLLECTEREN
     De bewoner kan contant geld in de bus 

doen of 
     De iDEAL QR-code op de bussticker met 

een smartphone scannen om te doneren. 
     Sta je voor een gesloten deur?  

Gooi de niet-thuis-flyer met de iDEAL QR-
code in de brievenbus. 

     Heeft de bewoner geen klein geld in huis? 
Bied dan de iDEAL QR-code aan.

ONLINE COLLECTEREN
Wil je een zo hoog mogelijke opbrengst? Of 
heb je geen tijd om langs de deuren te gaan? 
Collecteer mee met een online collectebus.
     Maak in een paar stappen een online 

collectebus aan. Heel makkelijk vanuit huis!
     En vraag vrienden en familie ook een online 

collectebus aan te maken voor jouw club.
     Deel de online collectebus via Whatsapp  

of Social Media.

Collecteren kan zowel huis-aan-huis met de collectebus,  
voorzien van de iDEAL QR-code. En met een persoonlijke  

online collectebus. 

Op de collectebussen plak je de nieuwe busstickers.  
LET OP: hierop plak je de club QR-code voor jullie  

eigen opbrengst.

UITLEG OVER ONLINE COLLECTEREN  
VIND JE OP DE VOLGENDE PAGINA

INSTRUCTIES AAN JOUW  
COLLECTANTEN TEAM



Ga naar 
jantjebeton.digicollect.nl

1.

Log in met je e-mail adres.2.

Selecteer de club waar  
je voor collecteert.

3.

Vul je gegevens in.  
Vermeld waarom je collecteert.

4.

Deel je collectebus via  
Social Media en Whatsapp.  
En vraag familie en vrienden 

ook een collectebus aan  
te maken.

5.

QR CODE
KOMT NOG

> VERDER> VERDER > VERDER

€5,00

BETALEN

PAS AAN

KLAAR

TE
ST

*  Herkent jouw bank de iDEAL 
QR nog niet? Gebruik dan de 
gratis iDEAL-app. Deze vind  
je in de app-store.

Scan de QR-code met:
- camera van je telefoon, 
- gratis QR-scanner app 
- bankieren-app van de 
mobiele telefoon*

Volg na het scannen  
de stappen in beeld.

Kies het voorgestelde 
donatiebedrag. Of kies 
zelf een donatiebedrag 
(minimaal €1).

De betaling is gedaan. Het 
gedoneerde bedrag staat 
direct op de rekening van 
Jantje Beton.

1. 3. 4.

ONLINE COLLECTEBUS
VAN 1 T/M 31 MAART

2.

HUIS-AAN-HUIS; IDEAL QR



VOORSCHRIFT VAN HANDELEN
1. GEGEVENS ZIJN PRIVÉ
 Als collecte-organisator of clubcoördinator ga je, net als Jantje Beton, vertrouwelijk om met de gegevens van 

deelnemers en verstrek je deze niet aan derden zonder toestemming. Jouw contactgegevens worden alleen 
indien nodig gedeeld met andere deelnemers van de Jantje Beton Collecte.

2. VERZEKERD OP STAP
 Jantje Beton heeft voor alle vrijwilligers verzekeringen afgesloten. Een aansprakelijkheidsverzekering en een 

collectieve ongevallenverzekering. Bij calamiteiten is het mogelijk een beroep te doen op de verzekering van 
Jantje Beton.

3. VERGUNNING VAN DE GEMEENTE 
 Jantje Beton heeft voor elke gemeente een collectevergunning. In deze vergunning “de Algemene Plaatselijke 

Verordening” staan de regels omtrent collecteren beschreven. De vergunning staat in de Collecte 
Community. De collecte-organisator of clubcoördinator houdt toezicht op het naleven van de regels.

 4. SAMEN VOOR BUITENSPELEN
 De Jantje Beton Collecte is voor iedereen. Is het mogelijk om in jouw plaats met meer dan één club te lopen, 

dan verwacht Jantje Beton een flexibele houding ten opzichte van het werven en plaatsen van nieuwe clubs. 
Jantje Beton plaatst clubs altijd alleen in overleg.

 5. WIJZIGEN VAN GEGEVENS 
 Het aanmelden en afmelden van clubs en wijzigen van contactpersonen of gegevens is één van de 

verantwoordelijkheden van de collecte-organisator of clubcoördinator. Geef wijzigingen direct door in de 
Collecte Community of via het wijzigingsformulier: www.jantjebeton.nl/collecte/wijzigingen

 6. DECLAREREN VAN KOSTEN
 Het kan voorkomen dat je als collecte-organisator kosten maakt om de Collecte succesvol te organiseren.
 - Declaraties bedragen maximaal 3% van de bruto-opbrengst en hebben een maximum van €1 per collectant. 
 - Stuur als collecte-organisator het declaratieformulier met bonnetjes per mail naar het Collecteteam. 
 -  Om de oplopende kosten voor het organiseren van de Collecte te dekken, houdt Jantje Beton van iedere 

club met een collecte-organisator 1% van de opbrengst tot een maximaal bedrag van € 10.

 7. COLLECTEMATERIALEN
 Alle ontvangen materialen blijven eigendom van Jantje Beton. Als collecte-organisator of clubcoördinator 

ga je zorgvuldig met de materialen om. Bij het overdragen of beëindigen van de samenwerking zorg je er 
voor dat alle materialen netjes en compleet worden doorgegeven aan een nieuwe collecte-organisator of 
clubcoördinator of je stuurt deze retour naar Jantje Beton. Eventuele kosten worden vergoed. 

 8. FINANCIËLE AFWIKKELING NA DE COLLECTE
 in de Collecte Community staan richtlijnen voor het storten van de opbrengst bij de bank en voor het invullen 

van de afrekenstaat. Deze richtlijnen dienen door de collecte-organisator of clubcoördinator te worden 
opgevolgd. Veiligheid, betrouwbaarheid en transparantie staan daarbij voorop. Eventuele onregelmatigheden 
meld je direct bij Jantje Beton.

 9.  VEILIG COLLECTEREN MET KINDEREN IS BELANGRIJK. 
 Lees daarom de richtlijnen ‘Collecteren met kinderen’ op www.jantjebeton.nl/collecte/voor-deelnemers  

goed door.
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Super dankjewel 
voor je tijd en 

betrokkenheid! Met 
jouw inzet zorgen we 

er samen voor dat 
meer mensen, meer 

kunnen spelen.

VRAGEN, SUGGESTIES 
OF WENSEN? HET

COLLECTETEAM STAAT 
VOOR JE KLAAR!

collecte@jantjebeton.nl

jantjebeton.nl/collecte

www.facebook.com/JantjeBeton

030-2427265
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