Vorig jaar introduceerden we een slimme
manier van betalen: geven via iDEAL-QR.
Hierdoor kunnen mensen geven, ook als ze geen
kleingeld in huis hebben. Via iedere smartphone
kun je de code scannen. Heel veilig, anoniem én
eenmalig. En met het speciale QR-label voor aan
je collectebus ook nog eens heel gemakkelijk.

Wat te doen met het kofferlabel
op de voorkant?
Druk het label uit en bevestig het eenvoudig aan
het hengsel van je collectebus.

Hoe betaal je via de iDEAL QR-code?
Betalen via iDEAL-QR werkt in 3 simpele stappen.
De gever:
1. Opent zijn mobiel bankieren-app
of QR-scanner;
2. Scant de QR-code op het kofferlabel;
3. Kiest het gewenste bedrag en klikt op betalen.

Meer weten over collecteren via iDEAL-QR?
Op kwf.nl/innovatie vind je een korte video
over deze handige betaalmogelijkheid.

Label uitdrukken en aan collectebus bevestigen.

Geven via
iDEAL-QR

Je hebt je aangemeld als collectant voor

Collecteweek

KWF. Fantastisch dat je je wilt inzetten
voor kankeronderzoek. Hoe verloopt het
proces nu verder? In dit stappenplan kun
je lezen wat je gaat doen als
KWF-collectant.
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1 t/m 7 september

Aanmelding
Na je aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

In deze e-mail staat wanneer een vrijwilliger van
KWF contact met je opneemt. Dit kan enkele weken
of zelfs maanden duren en hangt af van het moment
waarop je je hebt aangemeld. Al onze lokale KWFafdelingen worden volledig gerund door vrijwilligers
en sommige afdelingen nemen pas vlak voor de
collecteweek contact op met hun (nieuwe)
collectanten.
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Contact
De contactpersoon van jouw KWF-afdeling

neemt per telefoon of e-mail contact op. Samen met
hem of haar bepaal je welke straten je zult gaan lopen.
De contactpersoon van de lokale KWF-afdeling weet
precies in welke wijken en straten er nog collectanten
nodig zijn.
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Collectematerialen
Ongeveer één of twee weken voor de collecteweek

worden de collectematerialen geleverd. Wanneer
precies verschilt per KWF-afdeling. De materialen
worden bij je thuis bezorgd of kun je ophalen bij het
wijkhoofd. Hierover krijg je bericht van de lokale KWFafdeling.

Geef aan
de collectant
Art.210/2019KWF

Label uitdrukken en aan collectebus bevestigen.

Stappenplan voor
collectanten
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Handige materialenbank
Op onze website hebben we een pagina
speciaal voor collectanten. Hier vind je het
laatste nieuws over de (online) collecte. Ook
kun je hier handige materialen downloaden,
zoals de collecteposter, flatkaartjes, het
kindercollectediploma én stappenplan voor
nieuwe collectanten. Kijk voor alle materialen
op kwf.nl/collecteren.

Beste bewoner van <naam flat>,
Van 1 t/m 7 september collecteren 80.000 vrijwilligers voor KWF Kankerbestrijding.
Onze droom is dat niemand meer sterft aan kanker. Via dit kaartje bied ik u graag
de mogelijkheid om ook bij te dragen aan dit belangrijke doel.
Alvast bedankt voor uw eenmalige gift.
Scan de code en geef eenmalig

voor kankeronderzoek.
Of geef via kwf.nl/collecte

Hartelijke groet,

<Naam vrijwilliger>
Vrijwilliger van KWF

Beste bewoner van <naam flat>,
Van 1 t/m 7 september collecteren 80.000 vrijwilligers voor KWF Kankerbestrijding.
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Vrijwilliger van KWF

Beste bewoner van <naam flat>,
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Vrijwilliger van KWF

Collectediploma

Beste bewoner van <naam flat>,
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Bewaar ‘m goed!
Alvast bedankt voor uw eenmalige gift.
Scan de code en geef eenmalig
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<Naam vrijwilliger>
Vrijwilliger van KWF

Datum

Johan van de Gronden
Directeur van KWF Kankerbestrijding
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