Actieweek : 31 maart t/m 6 april 2019

Iedereen met een handicap moet kunnen sporten. Niemand
mag buitenspel staan!
Sport maakt fysiek en mentaal sterker. Zo helpt het mensen met
een handicap om beter om te gaan met de dagelijkse barrières.
Sport is dus geen luxe maar noodzaak. Fonds Gehandicaptensport
zet zich in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te
maken. Vaak is er aangepast materiaal nodig, bijvoorbeeld een tillift
of speciale sportrolstoel of zijn er aanpassingen aan de
accommodatie nodig zodat deze rolstoeltoegankelijk wordt. Fonds
Gehandicaptensport helpt hierbij.

Wat doet een organisator :
Als organisator organiseert u onze collecte in uw woonplaats. U bent de contactpersoon voor de
collectanten en u zorgt ervoor dat zij goed voorbereid op pad kunnen. U werkt de gegevens van de
collectanten bij in het digitaal collecte systeem.
Voorafgaand aan de collecte bestelt u de collectematerialen bij ons en deelt deze uit aan de
collectanten. Ruim voor de collecte neemt u hiervoor contact op met de collectanten en maakt afspraken
wanneer zij de materialen ontvangen. Ook zorgt u voor een verdeling van de straten. U telt de opbrengst
en stort deze bij de bank en vult daarna de afrekenstaat in. Verder zorgt u als dat mogelijk is voor opslag
van de collectebussen.

Stap voor stap van start:

Januari/februari

•
•

Plaats zo nodig een oproep voor collectanten in een huis-aan-huisblad of hang flyers op.
Bestel de collectematerialen.

Februari t/m april

•
•
•
•
•
•
•

Neem contact op met de collectanten om te informeren of zij beschikbaar zijn, en maak
afspraken voor het halen/brengen van de collectematerialen.
Maak zo nodig een stratenverdeling.
Lees de collectevergunning door.
Ontvangst en controle van de collectematerialen.
Eventueel een herinnering sturen naar de collectanten.
Materialen gereed maken: legitimaties invullen en zo nodig laten
stempelen bij de gemeente, bussen verzegelen, tassen klaar maken.
Uitdelen van de materialen onder de collectanten;

April (na de collecteweek)
•
•
•
•
•
•
•
•

Na de collecteweek de bussen in ontvangst nemen en het geld met de collectant tellen.
De collectant het bedankkaartje overhandigen.
Informeren of de collectant volgend jaar weer beschikbaar is.
Het geld storten bij de bank (zie financiële afhandeling).
Binnen 2 weken na de collecte in het digitale systeem de afrekenstaat invullen, een scan van het
stortingsbewijs bijvoegen en deze via [verzenden] indienen.
Gegevens collectanten bijwerken in het digitaal systeem.
Collectebussen opslaan.
Een (pers)bericht met de opbrengst naar de lokale krant sturen.

Belangrijke informatie
Collecteren als vereniging
Als vereniging, stichting of organisatie kunt u ook meedoen aan onze actieweek. Daarbij zet u uw
eigen mensen in: leden, sympathisanten, medewerkers… vult u zelf maar in. Uw club heeft vast ook
extra geld nodig. Interessant voor u is dat u 50% van de door uw mensen opgehaalde gelden terug
ontvangt en mag besteden aan activiteiten binnen uw organisatie. Voorwaarde is dat deze activiteiten
ten goede komen aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. En daarnaast steunt
u met de collecte de gehandicaptensport in de breedte. U regelt de vrijwilligers en wij regelen de
vergunning en collectebussen. Zo organiseren wij samen met u de collecte voor Fonds
Gehandicaptensport en uw club.
Collectematerialen
Voor het organiseren van de collecte kunt u gebruik maken van verschillende materialen, waaronder
bijvoorbeeld de collectebussen en legitimatiekaarten. De materialen kunt u bestellen via ons Digitaal
Collecte Systeem.
Digitaal Collecte Systeem
Fonds Gehandicaptensport werkt met een digitaal collecte systeem. Hierin kunnen
organisatoren/mede organisatoren het volgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Gegevens van de collectanten en de te lopen straten beheren.
Collectematerialen bestellen.
Na afloop van de collecte de afrekenstaat invullen en scan stortingsbewijs bijsluiten.
De gemeentevergunning downloaden.
Voorbeeld persberichten downloaden.

Link naar startpagina: https://dcs. fondsgehandicaptensport..nl
Uw gebruikersnaam is altijd een 5-cijferig nummer. Vanuit het collectebureau krijgt u uw
inloggegevens met daarbij uiteraard een wachtwoord. Lukt het inloggen niet of heeft u deze gegevens
nog niet ontvangen neem dan contact met het collectebureau op en u ontvangt nieuwe gegevens.
Wanneer u niet via het digitaal collectesysteem kunt werken is dat geen probleem. Geef het door aan
het Collectebureau en u krijgt alle benodigde papieren thuis gestuurd.
Samen collecteren
Naast het huis-aan-huis collecteren is het ook mogelijk om een straatcollecte te houden. Sommige
collectanten vinden het leuk om dat samen te doen. Zij collecteren dan bij supermarkten of in het
centrum. Het is dan wel belangrijk dat de collectanten een kopie van de vergunning bij zich hebben.
Wanneer zij bij een supermarkt gaan staan, moeten zij daarvoor toestemming vragen bij de
filiaalleider.
Vergunning
Het Collectebureau vraagt de collectevergunning aan bij uw gemeente. In het digitaal collecte
systeem vindt u deze vergunning onder [downloads]. Daarin staat onder andere vermeld of u de

legitimatiebewijzen moet laten stempelen en wat de minimum leeftijd van een collectant in uw
gemeente is. Verder vraagt de gemeente meestal om schriftelijke informatie na de collecte over het
opgehaalde bedrag. Dat wordt ook door het Collectebureau doorgegeven, u hoeft hier verder dus
niets voor te doen.
Verzekeringen
Wilt u een beroep doen op de collectieve ongevallenverzekering, neem dan contact op met het
Collectebureau.

Publiciteit
Voor de collecteweek kunt u een persbericht sturen naar de plaatselijke huis aan huis bladen. Een
voorbeeld persbericht vindt u in de [downloads] van het digitale collecte systeem. Ook kunt u posters
ophangen bij bijvoorbeeld supermarkt en bibliotheek.

Financiële afhandeling
Stap 1: Tel de opbrengst
Het tellen van de opbrengst moet met 2 personen gebeuren, bijvoorbeeld samen met de collectant.
De opbrengst per bus vult u in op het telbriefje, dat onderin de bus zit. Zowel u als de collectant zetten
een handtekening op het telbriefje.
Stap 2: Stort het geld
U stort het geld bij zo mogelijk een Rabobank. Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de
bank om daarvoor een afspraak te maken. In de downloads wordt omstreeks begin september een
brief van de Rabobank opgenomen waarin wordt aangegeven dat u als afgevaardigde van
HandicapNL, de opbrengst mag storten en de medewerker u – indien gewenst – dient te helpen. Wij
adviseren u deze brief mee te nemen.
De opbrengst stort u via de geldtelmachine op IBAN rekeningnummer NL33RABO0329881426
ten name van Fonds Gehandicaptensport te Amstelveen.
Belangrijk daarbij is dat u uw unieke code (die in het Digitale Collecte Systeem staat) vermeldt als
kenmerk. Deze unieke code vindt u op de afrekenstaat. Door deze unieke code weten wij uit welke
plaats het geld afkomstig is en wie het geld gestort heeft.
De Rabobank rekent geen stortingskosten voor de collecterende organisaties die op het
collecterooster van het CBF voorkomen.
Stap 3: Print het stortingsbewijs en lever deze in.
Let op dat u na de storting het stortingsbewijs uitprint. U kunt een kopie hiervan scannen en aan de
afrekenstaat in het digitale systeem toevoegen. Als dit niet mogelijk is kunt u het stortingsbewijs met
daarop uw unieke afstortnummer opsturen naar het Collectebureau in Amstelveen. Eventuele
onkosten mag u van de collecte opbrengst inhouden. U stuurt dan de bonnetjes daarvan mee met het
stortingsbewijs. Verder vult u de afrekenstaat in via het digitaal collecte systeem.
Wij vragen u het afstorten van het geld en het invullen van de afrekenstaat via het digitale systeem en
het versturen van het stortingsbewijs binnen 3 weken na de collecte af te wikkelen.
Stap 4: Bewaar de telbriefjes.
Ten slotte vragen wij u om de telbriefjes of intekenlijsten 2 jaar te bewaren voor mogelijke controle
door onze accountant.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het Collectebureau.
Telefonisch via :030-236 37 77, of per mail via info@collectebureau.nl

Voor zaken omtrent uw collecte kunt u contact opnemen met:
Saskia van Leeuwen, relatiebeheerder collectanten en organisatoren, saskia@collectebureau.nl,
030-7600055 .
Jiske Griffioen, relatiebeheerder clubs en verenigingen, jiske@collectebureau.nl, 030-7600057 .

