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Beste vrijwilligers, 
 
Ondertussen zijn we al weer druk bezig met het regelen van de aanstaande collecteweek, maar we houden 
je graag ook dit jaar weer op de hoogte door middel van een nieuwsbrief met informatie over gaande zaken 
en gebeurtenissen. 
 
Bestuur 
In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij dat we op zoek waren naar een nieuwe voorzitter. Feike van der 
Werf was al actief bestuurslid en is nu onze nieuwe voorzitter. Hij legt graag uit waarom hij zich hard inzet 
voor KWF Kankerbestrijding.  

 
Feike van der Werf – Voorzitter  
Ruim 10 jaar geleden kwam kanker dichtbij toen mijn vader kanker bleek te hebben. Een 
schik uiteraard maar behandelbaar en hij is ook nog steeds in leven. Wel leeft hij elke 
dag met de gevolgen aangezien hij een stoma heeft. Dit – en vele bijwerkingen van de 
operatie(s) – hebben een grote invloed gehad op zijn en ons leven. Gelukkig leeft hij nog 
– wat anderen helaas niet kunnen zeggen. Ook mijn schoonvader kreeg enige jaren 
geleden kanker en ook hij is nog in leven maar ook bij hem zijn de gevolgen zichtbaar en 
merkbaar. Elke dag worden mensen geconfronteerd met deze vreselijke ziekte en dat is 
ook de reden dat ik me actief ben gaan inzetten voor KWF. Eerst door mee te doen aan 
Alpe d’Huzes – fietsen om geld in te zamelen voor KWF en sinds enkele jaren als 
bestuurslid van KWF, afdeling Utrecht. Je kunt me bereiken via voorzitter@kwfutrecht.nl 

 
Graag stellen wij ook de andere bestuursleden nog een keer voor. 
 

Jeffrey Janse – Penningmeester  
Mijn naam is Jeffrey Janse en ik ben penningmeester en bestuurslid in Utrecht. Als 
penningmeester ben ik financieel verantwoordelijk voor de afdeling en hou ik de 
balans op de rekeningen bij. Verder help ik als bestuurslid om de collecte en 
fondsenwerving zo goed mogelijk te laten verlopen in Utrecht.” Jeffrey is te bereiken 
op: penningmeester@kwfutrecht.nl 
 
 
 
 

 
Sanne Visser - Secretaris 
Hi allemaal! Mijn naam is Sanne Visser. Ik ben 28 jaar en kom uit Utrecht. 
Sinds september 2017 ben ik onderdeel van het afdelingsbestuur van KWF 
Utrecht. In het bestuur neem ik de rol van secretaris op mij. Daarnaast ben ik 
het districtshoofd van D1 & D2. Mijn mailadres van KWF 
is: secretariaat@kwfutrecht.nl 
Mochten jullie vragen hebben, mail mij gerust! 
 

Linde Eysberg – Communicatie & Social Media 
Ik ben Linde Eysberg en bijna 26 jaar. Al ruim 4 jaar ben ik actief in het bestuur in 
Utrecht. Mijn rol in het bestuur is de rol van Communicatie en Social Media. Wil je 
iets willen weten of vragen, je kan mij mailen op communicatie@kwfutrecht.nl  
Let’s get in touch! 
 
 
 
 

 
Annemieke Postema heeft na ruim 20 jaar afscheid genomen als bestuurslid van KWF Utrecht. Wij willen 
haar heel hartelijk danken voor haar fantastische en jarenlange inzet voor KWF. Zij heeft ons heel veel 
geleerd, ook daar zijn wij haar erg dankbaar voor. Op de vrijwilligersborrel in mei zullen we uitgebreid 
stilstaan bij het afscheid van Annemieke. 
  



Openstaande vacatures  
Wij hebben nog twee openstaande vacatures in ons bestuur. Wil je graag je handen uit de mouwen steken 
en kom je ons bestuur versterken? We zijn nog op zoek naar: 
• Collecte coördinator KWF Utrecht 
• Uitvaartcollecte-coördinator  
 
Terugblik op 2018 
2018 is voorbij en we mogen inmiddels genieten van de dagen die steeds lichter worden. 
Met de collecte in 2018 is er bijna € 60.000,- opgehaald. Een fantastisch bedrag waardoor 
veel onderzoeken kunnen worden gestart. 
 
Zeker niet minder indrukwekkend is het bedrag van bijna € 3.000,- wat opgehaald is met 
de iconische winkelbusjes. Heb je de busjes niet zien staan? Ze staan verspreid in Utrecht 
en je kunt ze vinden bij o.a. de Kruidvat, Albert Heijn en vele andere winkels. 
 
KWF biedt ook de mogelijkheid om een collectebus neer te zetten bij een uitvaart of 
condoleance, een moment waar wellicht even extra zichtbaar is wat voor verschrikkelijke 
ziekte het is. Ook hier worden mooie bedragen opgehaald voor KWF, in 2018 was dit ruim 
€ 3.000,-. 
 

Gelukkig is de strijd tegen kanker even zichtbaar door de 
vele acties die opgezet worden door bijzondere mensen 
van bijv. Volleybal vereniging Vives, Rientjes Mavo, 
Spellenzaak The Joker maar ook het Utrechtsch 
Studenten Corps. Stuk voor stuk hebben we hier een 
fantastisch mooi bedrag in ontvangst mogen nemen met 
de grote symbolische cheques. 
 
Onderaan de streep heeft regio Utrecht bijna € 90.000,- 
opgehaald voor KWF. Hier zijn wij erg trots op en 
dankbaar voor. Hiermee hebben wij weer een zichtbare 
bijdrage kunnen leveren aan de missie van KWF:  
 

Minder Kanker, Meer Genezing en een Betere Kwaliteit van Leven. 
 
Collecteweek 
De collecteweek zal dit jaar plaatsvinden van zondag 1 tot en met zaterdag 7 september. Ook dan zullen 
wij weer samen met jullie en alle collectanten ons uiterste best doen zo veel mogelijk geld in te zamelen.  
 
Vorig jaar hebben wij een succesvolle 
straatcollecte georganiseerd. Deze vond plaats 
in Hoog Catharijne. We hebben in nog geen 3 
uur tijd maar liefst ruim € 550,- opgehaald. Dit 
jaar organiseren we dit weer en willen we met 
nog meer collectanten deze dag in Hoog 
Catharijne collecteren zodat wij nog meer geld 
op kunnen halen. Om de dag beter te benutten 
zijn wij dus op zoek naar vrijwilligers die 2 uur 
willen helpen. Ben je geïnteresseerd of ken je 
iemand die zich graag 2 uurtjes wil inzetten? 
Mail dan naar collecte@kwfutrecht.nl onder 
vermelding van ‘straatcollecte Hoog Catharijne’! 
 
 
District indeling 
Dit jaar hebben we een nieuwe indeling van de districten in Utrecht gemaakt.  
• District 1 & 2: Sanne 
• District 3 & 6: Linde 
• District 4: Dick 
• District 5 & 7: Feike 
• District 8, 9 & 10: Jeffrey 



 
Wijkhoofden gezocht! 
Het succes van de Collecteweek komt door de wijkhoofden! We hebben een aantal nieuwe wijkhoofden 
mogen verwelkomen, maar helaas hebben wij ook een aantal wijkhoofden uitgewaaid. Op diverse manieren 
werven we wijkhoofden – via het hoofdkantoor, Facebook en LinkedIn oproepen en dergelijke. Ook hopen 
wij via jullie meer vrijwilligers te vinden die wijkhoofd willen worden. In de onderstaande tabel staan de 
wijken waar wij nog hard op zoek zijn naar wijkhoofden. Dus: ken je iemand die interesse heeft, neem 
contact met ons op: collecte@kwfutrecht.nl 
 
Wijk Collectegebied 
Loevenhoutsedijk Noord-Oost 
Zeeheldenbuurt Noord-Oost 
Lombok Noord West, ten oosten van A2 
Nieuw Engeland West, ten oosten van A2 
Schepenbuurt West, ten oosten van A2 
Hoograven Zuidoost Zuid-Oost 
Rivierenwijk Oost Zuid-Oost 
Tolsteeg, Bokkenbuurt Zuid-Oost 
Overvecht Noord-Amazonedreef e.o. Overvecht 
Overvecht Noord-middenwest Overvecht 
Overvecht Noord-noordwest Overvecht 
Overvecht Noord-zuidwest Overvecht 
Zuilen West en Midden Noord-West 
Tuindorp West Noord-Oost 
Hogeweide Leidsche Rijn 
Leidsche Rijn-centrum Leidsche Rijn 
Terwijde-oost Leidsche Rijn 
Veldhuizen – Balije Leidsche Rijn, Vleuten / de Meern 
Vleuterweide - rechts Rivierkom Leidsche Rijn, Vleuten / de Meern 
Achter het spoor Vleuten (oude deel), Haarzuilens 
Haarzuilens Vleuten (oude deel), Haarzuilens 
Odenveld Vleuten (oude deel), Haarzuilens 
Schilderswijk en Hinderstein Vleuten (oude deel), Haarzuilens 
Schoolstraat Vleuten (oude deel), Haarzuilens 
 
Plannen 2019 
April  Nieuwsbrief 1 
16 of 23 mei Vrijwilligersborrel 
12 juni  Opfriscursus Collecteweb 
1 juli  Nieuwsbrief 2 
6 juli  Distributie collectematerialen 
Eind augustus Vrijwilligersborrel 
1 september Start collecteweek 
8 september Inleveren collectebussen (en overgebleven materialen) 
17 september Communicatie collecte opbrengsten naar wijkhoofden  
30 september Communicatie collecteopbrengsten naar collectanten 
1 oktober Nieuwsbrief 3 
15 december Nieuwsbrief 4 
 
Social media 
Volgt u ons al op Social Media en heeft u onze nieuwe website al bewonderd?  
www.kwfutrecht.nl  
https://www.facebook.com/kwfafdelingUtrecht 
https://www.linkedin.com/groups/13604214 
 
Graag tot ziens, tot horens, tot de volgende nieuwsbrief! 


