
 

Collecteren kun je leren, acht tips voor een 
succesvolle collecte 
 
 
Collecteren kun je leren. Ja inderdaad, iedereen kan het! Om onze collectanten een handje te 
helpen, staan hieronder handige tips voor het collecteren. 

1. De beste tijd om te collecteren is tussen 17.00 uur en 20.30 uur. Oudere mensen vinden het vaak 

prettig als je voor 19.00 uur komt; tweeverdieners zijn vaak pas na 19.00 uur thuis. 

2. Vraag iemand mee te lopen tijdens je collecte. Dat is gezellig, en het maakt het gemakkelijker om 

vol te houden als het even tegenzit. 

3. Houd rekening met deurstickers waarmee wordt verzocht om niet te collecteren. Als er een 

nee/nee- of nee/ja-sticker op de voordeur zit laat dan ook geen flyer achter. 

4. Wordt er niet opengedaan, noteer dan het adres en probeer het later nog een keer. Start daarom 

bij voorkeur in het begin van de week met je route. 

5. Als collectant ben je een gast aan de deur. Bel aan en doe een stapje achteruit. Als je vlak achter 

de deur blijft staan, sta je wel erg dichtbij en dat kan opdringerig overkomen. 

6. Glimlach vriendelijk, noem je naam en vertel voor welke organisatie je collecteert. Ga er niet van 

uit dat mensen wel aan je collectebus kunnen zien waarvoor je collecteert. Dus: 'Goedenavond, 

mijn naam is... en ik collecteer voor hulporganisatie Dorcas.' Terwijl je je naam noemt, kun je je 

legitimatiebewijs laten zien. 

7. Blijf altijd beleefd. Ga niet in discussie, ook niet als mensen niet willen geven of een vervelende 

opmerking maken. 

8. Of je nu een handje losgeld hebt gekregen of een enorme bijdrage – het gaat om de intentie 

waarmee mensen geven. Bedank altijd vriendelijk voor elke gift die je ontvangt. Blijf ook beleefd 

als je niets krijgt. In dat geval kun je hen toch bedanken voor hun tijd. 

 
Als je klaar bent met collecteren, kun je de bus inleveren bij de organisator. Samen met hem of haar tel je 
de opbrengst. Vul de opbrengst in op het daarvoor bestemde formulier en onderteken dat beiden. Je mag 
in geen geval zelf het zegel verbreken van de collectebus, ook niet om er wisselgeld uit te halen. 
 
Mocht je, om welke reden dan ook, niet de hele route kunnen lopen, laat de organisator dan weten welk 
deel je niet hebt gedaan. 

 
Alvast hartelijk bedankt voor je hulp en veel succes met collecteren! 

 


