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INSTRUCTIEKAART DORCAS HUIS-AAN-HUISCOLLECTE

Voorbereidingen voor de actie

Aanvraag vergunning 
Vraag zo vroeg mogelijk een vergunning aan bij de gemeente waar de collecte wordt gehouden, zodat u de meest gunstige week kunt 
inplannen. Houd bij het vaststellen van de collecteweek rekening met de planning van feestdagen, vakanties en lokale activiteiten om te 
voorkomen dat u bij het collecteren voor dichte deuren komt te staan. En het helpt bij het werven van voldoende collectanten. Denk er 
ook aan om rekening te houden met de landelijke collectes; zie hiervoor de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF): 
www.cbf.nl/collecterooster/roosters/#starttab. 
Tip: Als u na de collecte de opbrengst doorgeeft aan de gemeente kunt u direct een vergunning voor het volgende jaar aanvragen. 

Wilt u de aanvraag vergunning ook digitaal naar actie@dorcas.nl mailen of een kopie per post sturen? Wij hebben deze 
aanvraag nodig voor onze administratie. Dit mag naar ons antwoordnummer 851, 1600 VS  Andijk. 

Materialen bestellen: twee maanden van tevoren 
U kunt de materialen voor de collecte bestellen via het online bestelformulier op www.dorcas.nl/huis-aan-huiscollecte of via actie@
dorcas.nl. Voor de bestemming van de collecte kunt u kiezen. 
1. De voorkeur gaat uit naar een collecte voor Dorcas in het algemeen. We merken namelijk dat we voor sommige projecten lastig   
 voldoende middelen kunnen vinden, een huis aan huis collecte zou hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.
2. Mocht u toch iets specifieker willen werven, neem dan contact op met Talitha Bos, 0228 595900.

Promotiematerialen 
Poster (op A4- en A3-formaat), machtigingskaarten met uitleg over het werk van Dorcas, legitimatiebewijzen, collectebussen, 
sluitingen (zegels), plastic tassen, pennen en bedankkaarten voor de collectanten. 
Verkrijgbaar via www.dorcas.nl/huis-aan-huiscollecte: informatie over Dorcas, informatie over de projectlanden, persberichten, 
Dorcas-logo, foto voor bij het persbericht, tellijsten en registratieformulieren voor collectanten. 

Vrijwilligers werven om te collecteren: twee maanden van tevoren 
Benader mensen via de werkgroep, kerk, vriendengroep, sociale media en/of door een oproep te doen via de lokale media. 
Let op: persoonlijk vragen werkt nog altijd het beste!

Adresgegevens
Het is belangrijk dat de aangemelde collectanten hun adresgegevens op de lijst noteren. Dit is handig voor uw eigen administratie. Het 
is belangrijk dat bij Dorcas bekend is welke mensen voor ons op pad zijn met een collectebus. Wij hebben daarom een kopie van de lijst 
met gegevens van de collectanten nodig voor de collecteweek begint (dit mag digitaal). Noteer ook het e-mail adres van de collectant. 
Het bespaart kosten om informatie voor de collectant per mail toe te sturen, zoals de instructiebrief en het projectblad met uitgebreide 
informatie. 

Stratenplan maken 
De collectanten worden door de coördinator per wijk ingedeeld. Bij de gemeente kunt u vaak gratis een plattegrond ophalen – dat kan u 
helpen bij het maken van een stratenplan. 

Inleveren collectebussen 
Zorg dat er duidelijke afspraken zijn over waar en wanneer de collectebus en de overige materialen opgehaald en (na de actie) weer 
teruggebracht moeten worden. U kunt dit vermelden op het legitimatiebewijs dat u meegeeft aan de collectant en/of op de instructiebrief 
die u de collectant toestuurt per e-mail.



Publiciteit voorafgaande aan de actie

Publiciteit is het belangrijkste aspect van de actie. Om de publiciteit in goede banen te leiden hanteren wij het onderstaande tijdspad 
voor promotie. Kondig de collecte aan bij de lokale media. 

Vier weken voor de actie 
Stuur bericht naar de kerkbladen. Veel kerkbladen verschijnen één keer per maand, daarom is het belangrijk om dit tijdig te doen. U kunt 
het persbericht ook gratis bij uw plaatselijke huis-aan-huiskranten laten plaatsen. U kunt hiervoor een standaardpersbericht opvragen bij 
Dorcas via actie@dorcas.nl of het persbericht downloaden via de website www.dorcas.nl/huis-aan-huiscollecte. 

Twee weken voor de actie 
Verspreid de posters bij kerken, verenigingsgebouwen, openbare instellingen, winkels en eventueel particulieren. 

Anderhalve week voor de actie 
Stuur het persbericht naar de lokale media, zoals huis-aan-huisbladen en lokale omroep. Lokale kranten plaatsen deze berichten gratis. 
Dorcas heeft hiervoor standaardpersberichten beschikbaar. U kunt deze persberichten bij Dorcas opvragen via e-mailadres 
actie@dorcas.nl of downloaden via de website www.dorcas.nl/huis-aan-huiscollecte.

Tijdens de actie

Start van de actie 
Plan een dag in dat de collectebussen en de benodigde materialen worden uitgereikt. Normaliter is dit een week voordat de 
collecteweek begint. Zorg dat elke collectant de volgende materialen heeft: een collectebus, machtigingskaarten, projectinformatie en 
een legitimatiebewijs. Controleer of de adresgegevens compleet zijn. Stuur de collectant van tevoren per e-mail het projectblad toe, 
zodat de collectant zich kan inlezen waarvoor hij of zij gaat collecteren. 

Collecteren 
Belangrijk is dat de collectant enthousiast is en dat de gever vriendelijk wordt bedankt. Wanneer er geen contant geld aanwezig is kan 
de collectant de machtigingskaart laten invullen en direct in de collectebus stoppen. (Net als bij de kinderpostzegels) Of eventueel achter 
laten als de bewoner dit op prijs stelt. Wanneer de bewoner niet thuis is, kan de machtigingskaart in de bus of… wat natuurlijk nog 
beter is: het op een ander tijdstip nog eens proberen.  
De machtigingskaart kan verstuurd worden naar het antwoordnummer van Dorcas. 

Nee/nee- en nee/ja-stickers 
Bij woningen met een nee/nee-sticker of een nee/ja-sticker op de brievenbus geen machtiging achterlaten. 

Inleveren collectebussen 
Bedank de collectant hartelijk na het inleveren van collectebus en overhandig het bedankkaartje. Tel indien mogelijk samen met de 
collectant de inhoud. Zo weet de collectant gelijk zijn/haar eigen opbrengst. Het is handig om dit voor een volgend jaar in kaart te 
brengen; zo krijgt u inzicht in wat de verschillende straten of wijken opbrengen. 
Het is belangrijk voor Dorcas dat u als coördinator samen met de penningmeester/collectant de opbrengst telt en stort. Zorg dat beide 
namen en beide handtekeningen worden geplaatst op het telformulier. Dit i.v.m. de accountants controle. Als er op meerdere plekken 
wordt geteld dan meerdere telformulieren gebruiken en voorzien van twee namen en twee handtekeningen. Mail of stuur een kopie van 
het telformulier en het stortingsbewijs naar finance@dorcas.nl en actie@dorcas.nl. Eventuele machtigingskaarten die in de bus zitten 
kunnen verstuurd worden naar het antwoordnummer van Dorcas. De machtigingskaarten worden verwerkt door back office.
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Na de actie

Geld storten 
De meeste werkgroepen zijn in het bezit van een stortingspas van Dorcas. De collecteopbrengst wordt door twee personen gestort. 
Bij een bestaande werkgroep wordt dit vaak gedaan door de penningmeester en een werkgroeplid, en anders door de coördinator en 
een collectant. Het bedrag wordt afgestort bij de Rabobank. Bel van tevoren met de bank om een afspraak te maken wanneer u het geld 
wilt storten. Mail of stuur een kopie van het stortingsbewijs en het telformulier naar finance@dorcas.nl en actie@dorcas.nl, onder ver-
melding van het land waarvoor gecollecteerd is. Vermeld ook de naam van de werkgroep en het nummer van de stortingspas. Indien u 
geen stortingspas hebt kunt de opbrengst storten onder vermelding van het projectnummer.

Ophalen collectebussen (retour Andijk) 
Op het bestelformulier kunt u aangeven wanneer de bussen weer opgehaald kunnen worden. Vanuit het kantoor in Andijk wordt contact 
met u opgenomen wanneer de bussen worden opgehaald. Wilt u ervoor zorgen dat alle bussen opnieuw verzegeld zijn?

Opbrengst collecte 
Geef de opbrengst van de collecte door aan het kantoor in Andijk en aan de lokale media en kerkbladen waarbij u de actie hebt aan-
gekondigd. 

Persberichten hiervoor kunt u via actie@dorcas.nl bij ons aanvragen of downloaden via de website. Ook het formulier dat u kunt 
gebruiken om de opbrengst door te geven aan uw gemeente kunt u bij ons opvragen of downloaden via onze website.

Vragen?
Naam Telefoonnummer  Email Omschrijving
Talitha Bos 0228 595900 actie@dorcas.nl algemene zaken en vragen
Janet Klein 06 15051258 j.klein@dorcas.nl
Alice van Loo 06 15051239 a.vanloo@dorcas.nl
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