Collectant
Lijkt het je leuk om in september langs de deuren te gaan of om op
straat te collecteren? Hoe meer mensen er meedoen, hoe meer geld
er beschikbaar komt voor kankeronderzoek.

‘Bij het collecteren krijg ik altijd leuke reacties.’

- Jannie, collectant

SamenLoop voor Hoop
SamenLoop voor Hoop is een 24-uurswandelestafette die door heel Nederland
georganiseerd wordt. Wil jij een SamenLoop
organiseren bij jou in de buurt of meehelpen
binnen een SamenLoop-commissie? Er zijn
diverse taken te vervullen, bijvoorbeeld die
van Voorzitter, Commissielid Teamwerving
of Commissielid Sponsoring.

Actievrijwilliger
Je kunt ook zelf iets organiseren of namens KWF meedoen
aan een bestaand evenement. Via acties.kwf.nl maak je een
actiepagina aan en zamel je geld in.

Enthousiast over één van deze functies?
Meer informatie kun je vinden op kwf.nl/wordvrijwilliger.
Of neem contact met ons op via: (020) 5700 590
(ma-woe-vrij 9-17 uur; di-do 9-20 uur) of vrijwilligers@kwf.nl
kwf.nl/wordvrijwilliger
LinkedIn.com/company/kwf-kankerbestrijding
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KWF Kankerbestrijding
zoekt vrijwilligers!
Welke functie
past bij jou?

Doe mee als vrijwilliger
Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding financiert kankeronderzoek
en ondersteunt patiënten. Om dit mogelijk te maken, zamelen we zoveel mogelijk geld in.
We doen dat niet alleen, maar samen met onze vrijwilligers. Welk talent wil jij inzetten? Laat je
inspireren! Kijk ook op kwf.nl/wordvrijwilliger

Wijkhoofd
Als wijkhoofd stuur je de collectanten in jouw buurt aan.
Je maakt een wijkindeling en deelt de collectematerialen en de
looproutes uit. Ook zorg je dat je collectanten (ca. 10-15 mensen) goed
geïnformeerd zijn. ‘Samen met je dochter collecteren is heel gezellig.’
- Cristel, wijkhoofd collecte en collectant

Vrijwilliger PR & Communicatie
Voorzitter
Als voorzitter ben je het gezicht van de lokale KWF-afdeling in jouw
gemeente. Samen met o.a. de penningmeester, secretaris en collectecoördinator vorm je het bestuur en stuur je de vrijwilligers aan.

Als vrijwilliger PR & Communicatie zorg je dat de lokale KWF-afdeling bekend is in de
regio. Door warme, herkenbare communicatie trek je nieuwe mensen aan en houd
je de huidige vrijwilligers betrokken.

‘Ik zie dat er een nieuwe generatie vrijwilligers aankomt.’

Straatcollecte-coördinator

- Lex, voorzitter en collectant

Tijdens de straatcollecte collecteer je in teamverband op plekken waar veel mensen
passeren of bij elkaar zijn. Je kiest één of meerdere geschikte locaties en stelt collecteteams samen om deze locatie te bemannen. Je legt bovendien contact met bedrijven,
scholen of verenigingen om hen te vragen in groepsverband voor KWF te collecteren.

Penningmeester
De ideale penningmeester is een teamspeler met een financiële
achtergrond. Je beheert de financiën van de KWF-afdeling in jouw
gemeente en bent lid van het bestuur.

‘Ik was eerst donateur. Toen mijn moeder ziek werd, wilde ik
meer doen.’ - Ratna, penningmeester en collectant

Secretaris
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de vrijwilligersadministratie.
Je verzorgt de in- en uitgaande correspondentie, houdt de
administratie bij en werkt nauw samen met de rest van het bestuur.

Uitvaartcollecte-organisator
Steeds vaker wordt er tijdens een uitvaart geld opgehaald voor KWF
Kankerbestrijding, als laatste wens van de overledene of in opdracht
van de nabestaanden. De uitvaartcollecte-organisator draagt zorg
voor deze bijzondere vorm van collecteren. Je regelt de collectebussen,
telt het geld en stort de opbrengst op de rekening van KWF.

‘Als bestuur leef je een jaar lang naar de collecteweek toe.’

Vrijwilliger lokale acties

- Robert, secretaris

Een vrijwilliger lokale acties ondersteunt regionale evenementen en acties die
voor KWF worden georganiseerd. Je kunt ook zelf een nieuwe actie opstarten.

Collectecoördinator

Coördinator winkelbusjes

Als collectecoördinator organiseer je de KWF-collecte in jouw
gemeente. Je bent het aanspreekpunt voor de wijkhoofden en zorgt
voor het bestellen en verspreiden van de collectematerialen.

Een coördinator winkelbusjes is een echte netwerker.
Jouw belangrijkste taak is om zoveel mogelijk winkeliers te motiveren
een winkelbusje voor KWF te plaatsen.

‘Ik collecteer al bijna 20 jaar. Kanker is een vreselijke ziekte. Inmiddels
help ik ook met de organisatie.’ - Hans, collectecoördinator en collectant

‘Mijn missie is winkelbusjes actief onder de aandacht te brengen.’
- Amanda, coördinator winkelbusjes en collectant

