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Collecteweek 1e week september 2019
We zijn erg blijdat je meehelpt!

Als collectant, wijkhoofd of coördinator draag je in jouw buurt bij aan de KWF-collecteweek.

Jouw hulp is van groot belang om ons doel te bereiken: minder kanker, meer genezing

en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Ja, ik zet mij in voor de collecte van KWF Kankerbestrijding als: 

  collectant                        wijkhoofd                             collectecoördinator

Privacy StatementBescherming persoonsgegevens

KWF Kankerbestrijding (KWF) is verantwoordelijk voor de verwerking van je 

persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer 

belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens 

omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgege-

vens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we 

gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze 

werkzaamheden.
Verwerking van persoonsgegevens

KWF gebruikt je persoonsgegevens om je te informeren over je vrijwilligerswerk, 

het voeren van administratie ten aanzien van je inzet als vrijwilliger, over nieuwe 

activiteiten en producten van KWF en het kunnen bijhouden wie we wel en niet 

mogen benaderen voor onze campagnes. De persoonsgegevens worden niet aan 

derden verstrekt. Lees meer over gebruik van jouw persoonsgegevens in ons privacy 

statement via de website www.kwf.nl/privacy. Heb je vragen of opmerkingen over 

hoe KWF omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan:  

KWF Kankerbestrijding, t.a.v. Privacy Officer,Postbus 75508, 1070 AM Amsterdam.

Je kunt ook een e-mail sturen naar publieksservice@kwf.nl.

WijzigingenAls je geen prijsstelt op informatie over nieuwe activiteiten, producten of diensten 

kun je je gegevens hiertegen laten blokkeren door contact op te nemen met  

KWF-Publieksservice, bereikbaar via:

E-mail: publieksservice@kwf.nl

Telefoon: 0900 - 202 0041 (ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur à € 0,01/min)

Ook kun je per e-mail een verzoek om inzage en/of correctie van je persoonsgegevens 

indienen.

Suggesties of klachten
KWF Kankerbestrijding besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de werving.  

Als je hier vragen over hebt, of suggesties of klachten, horen we dat heel graag van je. 

Alvast bedankt!

Voorletter(s)  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________             

Voornaam    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tussenvoegsel(s)  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Achternaam    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geslacht              m/v                                   Geboortedatum (minimum leeftijd 18 jaar)    –– / –– /–––– 

Straat 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Huisnummer   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode 
   Woonplaats    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoonnr. 

Mobiel

E-mailadres  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  Ja, ik geef KWF toestemming om mij maandelijks per e-mail op de hoogte te houden van de verschillende activiteiten

 

van KWF en beschikbaar vrijwilligerswerk. Lees het privacy statement onderaan dit formulier voor meer informatie.

Datum 
–– / –– /––––

Plaats 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Handtekening 

Opmerking(en)
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Regel de collecte in jouw buurt! 

Collecteweek 1 e week september

Meld je aan via kwf.nl/wijkhoofd
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Stappenplan huis-aan-huiswerving
Met deze tips en materialen helpen we je op weg

Dit neem je mee
• Werfkaartjes collectant
• Werfkaartjes wijkhoofd
• Inschrijfblok 
• Pen
• Welkomstkaartjes
• KWF-hesje

Handig hulpmiddel: 
het werfkaartje
• Doe een week vooraf een 

werfkaartje in de bus, zodat je er in 
het gesprek naar kunt verwijzen.

• Willen mensen geen reclame? Gooi 
dan geen kaartjes in de bus. Gebruik 
de kaartjes alleen als je later écht 
persoonlijk langsgaat.

• Laat een werfkaartje met 
je telefoonnummer achter 
als mensen erover willen 
nadenken. Vraag ook naar hun 
telefoonnummer, zodat je zelf kunt 
nabellen.

• Let op! Er zijn 2 soorten 
werfkaartjes: de ene kun je 
zelf invullen, printen en vooraf 
verspreiden. De andere bestel je via 
CollecteWeb en laat je achter als 
mensen twijfelen.

Aan de deur
• Ga samen met een andere 

vrijwilliger op pad. Dat is gezellig 
en je kunt elkaar motiveren.

• Ken je iemand in de straat? Begin 
bij hem of haar.

• Vertel dat je zelf vrijwilliger bent 
en hulp nodig hebt. Een KWF-hesje 
laat dit ook meteen zien.

Dit vertel je 

Wil je 1 keer per jaar een paar uurtjes 
helpen met de KWF-collecte in jouw 
straat of wijk? 

We zoeken collectanten en/of een 
wijkhoofd. Dat is belangrijk, omdat 
je daarmee geld inzamelt voor 
kankeronderzoek. Daarnaast is het 
gezellig om je buren te spreken of 
te leren kennen. En het is leerzaam 
voor kinderen.  

Bekijk de materialen op 
materialenbank.kwf.nl
Bestel direct je materialen via 
kwf.collecteweb.nl

https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/btx2bs04rs/1548937530720/kwf-welkomstkaartje-collectant-2019-drukwerk.pdf
https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/2k18eqrei3/1549010737243/kwf-collecteer-mee-de.pdf
https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/btx2bs04rs/1548937408227/kwf-inschrijfformulier-2019-printer.pdf
https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/btx2bs04rs/1548937574916/kwf-collectanten-werfkaart-2019-drukwerk.pdf
https://storage.googleapis.com/helpdocs-assets/2xweb9sufh/articles/btx2bs04rs/1548937620963/kwf-wijkhoofden-werfkaart-2019-drukwerk.pdf

