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Collecte: 8 t/m 13 maart 2021

1. 2. 3.

COLLECTEREN KAN ALTIJD, OP EEN VEILIGE EN VERTROUWDE MANIER: ZOWEL HUIS-AAN-HUIS ALS ONLINE

VERZAMEL EEN TEAM

WIE LOOPT WAAR?

wie er mee wil doen en
• Kijk
wat ieders wensen zijn.
• Hang wervingsposters op
(1 exemplaar ontvang je gratis via

een wijkindeling voor
• Maak jouw
team(s).
• Een gemiddelde
collectant belt op een avond bij

•

5.
4.

je bestelling in de Community.
Extra posters kun je downloaden
op de website).

Gebruik de kant-en-klare teksten
om collectanten te werven.
Kijk op
www.jantjebeton.nl/collecte/
voor-deelnemers

MAAK DE COLLECTE
ZICHTBAAR

•

Kondig je deelname aan op
social media, bij de lokale pers en
huis-aan-huis bladen.

•

Gebruik hiervoor de
kant-en-klare teksten op
www.jantjebeton.nl/collecte/voordeelnemers

•

Verzin iets dat opvalt: collecteer
op stelten, skateboards, in clubtenue
of al balletje-hooghoudend.

•

70 huizen aan.

Werf eventueel nog meer
collectanten voor de straten die
je over hebt.

KLAAR?
JOEPIE!

afhandeling verloopt
• Deviafinanciële
de Collecte Community.

Via onze e-nieuwsbrieven ontvang je
alle benodigde informatie hierover.

•

Bedank je teamleden voor hun
inzet en vertel ze hoeveel ze hebben
opgehaald. Goed gedaan!
LET OP!
COVID-19 procedure collectebussen
Het RIVM adviseert de collectebussen
3 dagen na ontvangst van de
collectanten op een veilige plek
te bewaren. En hierna pas het
geld te laten tellen.

VOORZIE JE TEAM
VAN MATERIAAL

je collectematerialen gratis
• Bestel
via de Collecte Community.
kan vanaf begin januari.
•JeDitontvangt
hierover bericht

•
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per e-mail.

Denk aan het milieu: bestel
niet te veel.
alleen verzegelde
• Geef
collectebussen mee.

eraan de niet-thuis-kaartjes
•uitDenk
te delen. En collectanten erop
te wijzen een online collectebus
aan te maken. En gebruik te maken
van mobiel doneren.

?

TIPS EN
CONTACT
Mega goeie tips en inspiratie
ontvang je via de e-nieuwsbrief
en onze Facebook pagina,
www.facebook.com/
JantjebetonCollecte
Contact opnemen met ons
collecteteam kan natuurlijk altijd
>> collecte@jantjebeton.nl
030-2427265

