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Geld in plaats van bloemen
KWF merkt dat steeds meer mensen tijdens 

een uitvaart geld willen geven aan een goed 

doel. Vaak wordt er namens de familie een 

bloemstuk verzorgd. De overige aanwezigen 

wordt dan gevraagd om het geld voor bloemen 

te schenken aan een goed doel naar keuze. 

Uitvaartcollecte voor 
KWF Kankerbestrijding
KWF heeft een collectebus 

ontwikkeld die past bij de 

gelegenheid. Met het geld 

van de uitvaartcollecte 

wordt kankeronderzoek 

gefinancierd.

Een uitvaartcollecte organiseren
Als uitvaartbegeleider speel je een belangrijke 

rol in de organisatie:

•  Bespreek met de nabestaanden de mogelijk-

heden van een uitvaartcollecte voor KWF.

•  Neem het regelwerk uit handen en vraag een 

collectebus aan via kwf.nl/uitvaartcollecte.

•  Via inmemoriamvoorkwf.nl kunnen de nabe- 

staanden een online collectebus aanmaken.

Vragen kunnen gesteld worden aan het 

Servicepunt Vrijwilligers  

via 020 - 570 05 90 of vrijwilligers@kwf.nl 

(ma-vrij 9-17 uur; di/do 9-20 uur).

“Een uitvaartcollecte is eenvoudig  
geregeld. Het persoonlijke contact  
met KWF is erg prettig” 
Theo Cloosterman, uitvaartverzorger



Tips voor de organisatie van een uitvaartcollecte

•  Zet de uitvaartcollecte op de rouwkaart (in plaats van bloemen).

•  Plaats de collectebus bij het condoléanceregister.

•  Vermeld de opbrengst van de collecte in de dankbetuiging.

•  Zorg dat tijdens het tellen het 4-ogenprincipe wordt gehanteerd.

•  Tel de collectebus(sen) met een van de nabestaanden.

•  Een online collectebus is een goed alternatief voor mensen die 

niet naar de uitvaart kunnen komen of geen contant geld bij zich 

hebben. Via inmemoriamvoorkwf.nl kan een persoonlijke online 

collectebus worden aangemaakt.

De collecte-opbrengst kan gestort worden op rekeningnummer 

NL92 INGB 0000 0128 17. Kondig vooraf altijd bij KWF aan dat het 

collectegeld gestort wordt, zodat we de schenking correct kunnen 

afhandelen. 

Voor meer informatie: 

kwf.nl/uitvaartcollecte

Servicepunt Vrijwilligers via 020 - 570 05 90 of vrijwilligers@kwf.nl 

(ma-vrij 9-17 uur; di/do 9-20 uur)
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De missie van KWF Kankerbestrijding
Ieder jaar sterven er in Nederland 45.000 mensen aan de gevolgen 

van kanker. Daarmee is de ziekte nog steeds doodsoorzaak nummer 1. 

Onze doelen zijn: minder mensen met kanker, meer mensen die 

genezen en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. 

Om deze doelen te bereiken zamelen we geld in, waarmee we 

onderzoek naar kanker financieren en begeleiden.


