
Oranje Fonds Collecte 2017

Informatiebrief
                                 

Geachte heer Roelofs,

Leuk dat Stichting Microprojects meedoet aan de collecte! Wij vragen u vriendelijk om de 
onderstaande informatie goed door te nemen. 

Heeft u vragen of zijn gegevens niet correct? Neem dan alstublieft contact op met ons. 

Gegevens deelname
Naam organisatie: Stichting Microprojects 
Contactpersoon: Henk Roelofs
Deelnamenummer: OFC17-02918
Collecteweek: 6-10 juni 2017
Gemeente collectegebied: Emmen
Naam collectegebied: Noordbarge en Emmen-Centrum

Werving collectanten
Heeft u al genoeg collectanten? We raden aan om minimaal 10, maar bij voorkeur 20 
vrijwilligers, teamgenoten en/of medewerkers te vragen om te collecteren tijdens de 
Oranje Fonds Collecte. U kunt collectanten werven via plaatselijke media, social media of 
bijvoorbeeld de vrijwilligerscentrale. Ga voor meer tips en ervaringen naar 
www.oranjefonds.nl/informatie-voor-deelnemers en download onder andere onze wervingstips 
en een voorbeelddraaiboek voor de collecte. 

Collectepakket
Uw collectepakket zal in mei worden bezorgd op het door u opgegeven bezorgadres:

Stichting Microprojects
Sierduif 1
7827 NH EMMEN

Wij e-mailen u van te voren wanneer het collectepakket wordt verstuurd.
U ontvangt via dit pakket materiaal voor maximaal 20 collectanten:
• 10 collectebussen met instructie om de bussen in elkaar te zetten.
• 10 zegels met nummer om de bussen af te sluiten.
• 20 legitimatiebewijzen, inclusief plastic mapje en keycord. Op het legitimatiebewijs 

staat uw organisatienaam vermeld.
• 20 flyers met tips voor het collecteren voor uw collectanten. 
• 5 posters (A3 formaat).
• 2 geldzakjes die u nodig heeft op de afdrachtlocatie. 

http://www.oranjefonds.nl/informatie-voor-deelnemers


                              

Afdracht van uw collectebussen
Kort na de collecte levert u uw collectebussen in op een afdrachtlocatie.
• U hoort in mei per e-mail waar en wanneer u de bussen moet inleveren. 
• De bussen worden verzegeld ingeleverd. Aan de hand van het zegelnummer weet het 

Oranje Fonds naar welke organisatie de helft van de opbrengst moet worden 
overgemaakt.

Opbrengst per organisatie
Het Oranje Fonds telt om kosten te besparen alleen de opbrengst per organisatie. 
Vanwege organisatorische redenen, is het helaas niet (meer) mogelijk om de opbrengst 
per collectebus te bepalen.
Uiterlijk binnen 4 weken ontvangt Stichting Microprojects de helft van de opbrengst op 
NL81ABNA0458710938. U ontvangt per mail bericht over de hoogte van uw opbrengst. 

Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met het collecteteam, via 030 2339 367 of collecte@oranjefonds.nl.

Veel succes met de voorbereidingen!

mailto:collecte@oranjefonds.nl

