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Deze informatie is bedoeld om collectevrijwilligers handvatten te bieden voor de collecteweek van 
het Spierfonds in 2020, en is tot stand gekomen in samenwerking met alle collecterende fondsen in 
Nederland. 
 
Leven en werken in een samenleving waar het Coronavirus (Covid-19) actief is, maakt dat wij ons nog 
meer dan anders bewust moeten zijn van onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid en welzijn 
van onze medemens.  
 

Voor collectanten           
Gaat de collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds door?   
De collecteweek van 6 tot en met 12 september gaat door en wel op een manier die gehoor geeft 
aan de geldende RIVM maatregelen rondom het coronavirus. Door de manier van collecteren aan te 
passen beschermen wij zowel onze collectanten als de gevers. Veilig voor iedereen. Houd onze 
website in de gaten voor de laatste updates: www.spierfonds.nl/collecte. 
 
De RIVM maatregelen: Wij adviseren alle vrijwilligers de maatregelen van het RIVM in acht te nemen. 

- Bij verkoudheids- e/o griepklachten gaat u niet collecteren 

- Ten alle tijden is er minimaal 1,5 meter afstand tussen de collectant en gever 

- Bij voorkeur alleen collecteren. Wanneer u  collecteert met iemand anders, let op de 1,5meter richtlijn  

- Handen wassen  na de collecteronde 

- Hoesten e/o niezen in de elleboog of papieren zakdoekje 

- Geen handen schudden 

 
Welke manieren van collecteren zijn er dit jaar?   
Er verandert niet zo heel veel, het belangrijkste aandachtspunt is afstand houden.  
  

Bel aan bij een huis op uw looproute  
a. Doet er iemand open? Houd de bus met uitgestrekte arm naar voren. Vraag om een 

contante donatie in de collectebus of een donatie via de QR-code. Deze code staat 
op uw bus, legitimatiebewijs en de donatieflyer en is een perfect alternatief voor 
contant geld. Als de bewoner met een uitgestrekte arm doneert, hanteert u samen 
een afstand van 1,5 meter (2 armlengtes) en houdt u zich beiden dus helemaal aan 
de richtlijnen van het RIVM.   

b. Is er niemand thuis? Doe de donatieflyer in de brievenbus, zodat deze persoon 
alsnog een donatie kan doen. 

c. Na afloop van uw collecte rondje uw handen wassen. 
  

Hoe werkt de QR-code op mijn legitimatiebewijs, bus en de donatiekaart?  
Doneren middels onze iDEAL QR-code is veilig, anoniem en betrouwbaar. Door het doneren via de 
QR-code komt de gift rechtstreeks op de collecterekening van het Spierfonds terecht. 
 
Het werkt als volgt:  

a) De gever scant de QR-code met een bankieren app of camera van een smartphone  
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b) De hoogte van de donatie kan naar keuze worden aangepast, het 
standaard ingevulde bedrag is €4,-   

c) De gever bevestigt de betaling   
d) De donatie is anoniem en beveiligd gedaan.  

Meer informatie over de QR-code staat op onze website: www.spierfonds.nl/qr-code  
 
 

 
 
 
Mag ik de donatiekaart bij ieder adres in de brievenbus doen? Ook als er een nee/ja- of nee/nee-
sticker hangt?  
Nee, dat mag niet. De donatiekaart is ongeadresseerd drukwerk en mag daarom niet worden 
ingegooid bij een nee/ja- of nee/nee-sticker.    
 
Moet ik persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, zoals handschoenen of een mondkapje?  
Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM. In Nederland wordt dit niet geadviseerd, maar als 
iemand zich hier prettig bij voelt mogen er natuurlijk handschoenen of een mondkapje worden 
gedragen.  
 
Is het veilig om contant geld in de bus te stoppen?  
Volgens het RIVM is de kans op besmetting via een bankbiljet of munt erg klein. Het is dus veilig om 
een contante donatie te doen.  
 
Digitaal collecteren 
De ervaring leert dat huis-aan-huis collecteren met persoonlijk contact de meest succesvolle 
opbrengst oplevert. Bent u (vanwege het coronavirus) echt niet in staat huis-aan-huis te collecteren? 
Dan kunt u gebruik maken van de digitale collectebus.  

A. Maak in een paar stappen heel eenvoudig een eigen digitale collectebus aan op 
spierfonds.digicollect.nl  

B. Deel via deze site uw URL (link) van uw digitale collectebus via  uw social media en vraag 
om een donatie 

C. Deel via deze site uw URL (link) van uw digitale collectebus via uw e-mail, Whatsapp of 
SMS en vraag  vrienden, familie en kennissen uw digitale bus te verspreiden in hen 
netwerken. 

D. Hoe groter de groep is hoe meer kans op een donatie!   

http://www.spierfonds.nl/qr-code
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E. De opbrengst van de digitale collectebus wordt aan het einde van het jaar 
opgeteld bij de landelijke huis-aan-huis collecte. Aan het einde van elk 
kalenderjaar zetten we de digitale collectebussen weer op €0.  

 
 
Ik collecteer huis-aan-huis, mag ik óók digitaal collecteren?  
Dat kan zeker! De digitale collectebus kunt u naast het huis-aan-huis collecteren inzetten. Vraag 
vrienden, kennissen en familieleden om  een donatie te geven.   
Maak in een paar stappen heel eenvoudig een eigen digitale collectebus aan op 
spierfonds.digicollect.nl. Zie de stappen  hierboven 
 
Zoeken jullie nog collectanten?  
Jazeker! We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor de collecteweek. Vanwege de coronacrisis 
hebben we geen campagne kunnen voeren om nieuwe collectanten te werven. Daarom is alle hulp 
welkom! Er zijn veel mogelijkheden om collectanten in uw omgeving te werven. Denk aan: een 
advertentie in de supermarkt, een oproep op social media, een bericht in het lokale krantje. Heeft u 
hulp nodig neem dan contact op met ons via collecte@spierfonds.nl Alvast bedankt voor uw hulp.  
 
 

Voor collecteorganisatoren           
Kan ik de collectematerialen bestellen?  
U kunt nu uw collectematerialen bestellen via CollecteWeb of via uw regiomanager.  
 
Kan ik inzien hoeveel er in mijn collecteplaats via de QR-code is opgehaald?  
Dat kan. Maak hiervoor persoonlijke QR-codes aan voor uw collectanten. Dit doet u in CollecteWeb. 
De persoonlijke QR-codes kunt u printen op speciale etiketten te bestellen via CollecteWeb of uw 
regiomanager.   
Vervolgens plakt u het etiket met de persoonlijke QR-code op het witte deel van de wikkel van de 
collectebus. De opbrengst van de persoonlijke QR-codes kunt u inzien in CollecteWeb in het menu 
Collectebussen. Bekijk de instructies in CollecteWeb. De totale opbrengst van uw hele collecteplaats 
staat op het dashboard in CollecteWeb. 
 
Tip! Wilt u dat uw collectanten hun persoonlijke QR-code rechtstreeks per e-mail en sms ontvangen 
én direct inzicht krijgen in hun persoonlijke opbrengst? Vul hun e-mail en mobiele nummers in op 
CollecteWeb. Vergeet niet het grijze schuifje in het adresboek op ‘Ja’ te zetten.  
 
Hoe deel ik de collectematerialen op een veilige manier uit aan mijn collectanten?  
Houd bij het uitdelen van de collectematerialen altijd rekening met de 1,5 meter afstand tot elkaar. 
Maak een afspraak over het collectemateriaal tijdens de belronde met de collectanten. Doe alle 
collectematerialen in de oranje tas en geef de tas af bij de collectant thuis. Zet de tas voor de 
voordeur, bel aan en zet een paar stappen naar achteren om 1,5 meter afstand te creëren. De 
collectant kan de materialen zelf naar binnen brengen. Deze werkwijze is ook geschikt wanneer de 
collectant het collectemateriaal bij u thuis ophaalt. 
  
Hoe zamel ik de collectebussen weer op een veilige manier in? 
Hiervoor geldt hetzelfde als bij het uitdelen: laat de collectanten hun bussen inleveren op basis van 
een afspraak die u noteert op het legitimatiebewijs.    
 
Hoe tel ik het geld op een veilige manier? 
Volgens het RIVM is de kans op besmetting via een bankbiljet of munt erg klein. U kunt dus gerust de 
contante opbrengst tellen.  

mailto:collecte@spierfonds.nl
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Per bus tellen blijft een vereiste, ook in coronatijd. Tel alle bussen met ten minste 
twee mensen (vier-ogen-principe). Bij voorkeur doet u dit met één en dezelfde 
persoon. Leeg de bussen en tel het geld. Was na het tellen uw handen.  
 
Kan ik het geld op de gebruikelijke manier afstorten? 
Ja, zeker. Zoals elk jaar is het advies om een afspraak te maken met de bank van uw keuze. Zeker in 
2020 is het raadzaam om de openingstijden te controleren en de beschikbaarheid van 
geldautomaten te checken in het filiaal van uw keuze. In augustus ontvangt u de gebruikelijke 
instructies omtrent afstorten van collectegelden.  
Was na het afstorten van het collectegeld uw handen.  
  
 

Overig             
Mag collecteren van de overheid? 
De 25 collecterende goede doelen van Nederland zijn verenigd in Stichting Collecteplan. Vanuit 
Stichting Collecteplan is er regelmatig contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanuit de 
overheid geldt  geen verbod op collecteren.  
 
Wat als het coronavirus weer oplaait rond de collecteweek?  
Uiteraard houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM 
nauwlettend in de gaten. Indien het coronavirus in september weer oplaait of de richtlijnen t.z.t. 
worden aangescherpt, passen we onze collecte daarop aan. Houd deze pagina in de gaten voor de 
actuele informatie.   
 
Het helpt als alle contactgegevens van collecteorganisatoren en collectanten in CollecteWeb staan. 
Emailadressen en mobiele nummers zijn essentieel voor een vlotte communicatie met alle 
collectevrijwilligers.    
 
Worden gevers geïnformeerd over de collecte en hoe wij dit jaar langs de deuren gaan?  
Elk jaar kondigen we de collecteweek aan via een landelijke campagne. Ook dit jaar zal die er zijn.  
Om de collecteweek in uw regio aan te kondigen, kunt u een persbericht naar de lokale media 
sturen. Begin augustus stellen we een persbericht beschikbaar.  
 

Het coronavirus houdt ons dit jaar allemaal in z’n greep. De invloed ervan is groot, op veel 

verschillende vlakken. Mensen met een zwakkere gezondheid, zoals mensen met een spierziekte, 

leven nog steeds met de angst om besmet te raken. Voor deze mensen is een longontsteking 

levensgevaarlijk. Juist in deze tijd blijkt daarom weer hoe hard wetenschappelijk onderzoek naar 

spierziekten nodig is. Geweldig dat u meehelpt om de financiering van wetenschappelijk onderzoek 

mogelijk te maken! 

Hiermee helpt u o.a. Isa. Zij is 14 jaar oud en heeft een spierziekte. Haar moeder Jenny collecteert 

al jaren voor het Spierfonds. Jenny: “Het is niet altijd makkelijk voor Isa of voor ons om te leven 

met deze vreselijke spierziekte, maar gelukkig hebben we steun van elkaar en de mensen om ons 

heen. Het Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek dat voor Isa hopelijk een verschil kan 

maken. Daarom collecteren wij elk jaar met het hele gezin!”  

 


