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Beste vrijwilligers,
In juni begin ik langzamerhand uit te kijken naar vakantie. De maand waarin voor veel gezinnen de
laatste weken ingaan qua school en werk. Veel activiteiten zoals afscheid nemen van je groep/klas op
school, wellicht afscheid nemen van school, eindexamens en laatste loodjes op het werk. Ook de tijd
waarin de voorbereiding op de collecte een hoogtepunt bereikt. Komende weken moeten alle
wijkhoofden in Utrecht de collectematerialen ontvangen en wellicht al verdere distributie naar de
collectanten. Alles om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor die belangrijke week in september – de
KWF-collecte van 1 – 8 september 2019.
Voor mij dit jaar ook weer de maand van Alpe d’Huzes. 4 jaar geleden heb ik voor de 1e keer aan dit
fantastische event meegedaan en dit jaar voor de 2e keer. Waar het de vorige keer nog allemaal nieuw
was en ik eigenlijk vooral bezig was met het opfietsen van die berg, had ik deze keer meer tijd om ook
te genieten van de sfeer, van die duizend vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor KWF en van al
die supporters die de deelnemers helpen om de pijn te overwinnen en boven te komen. Of je nu
hardloopt, wandelt of fietst – of je nu 1x omhoog gaat of 6x, voor mij zijn het allemaal helden! Iedereen
heeft zo zijn eigen reden om daar te helpen, te supporteren of af te zien maar allemaal met 1 doel – zo
veel mogelijk geld voor KWF om uiteindelijke te kunnen zeggen – Niemand meer door aan kanker!
Ik ben uiteindelijk 5x boven gekomen, 1x meer dan de vorige keer dus mijn sportieve doel gehaald. Het
totaalbedrag van Alpe d’Huzes is ruim 11,8 miljoen euro, een fantastisch bedrag waar ik zelf € 3800,aan heb bijgedragen. Dit was zeker niet mijn laatste keer, of het volgend jaar wordt of over een paar
jaar, de tijd zal het leren. Maar ik zal zeker nog meerdere keren in juni op Alpe d’Hues staan voor Alpe
d’Huzes want – opgeven is geen optie!
Velen van jullie zullen wij de komende tijd zien en/of spreken i.v.m. de collecte, iedereen die dit jaar
weer mee doet - dank voor je medewerking. En uiteraard iedereen een hele fijne zomervakantie. We
zullen duimen voor mooi weer, hier of elders in de wereld en uiteraard een gezonde thuiskomst.
Denk eraan – de zon is prachtig, geniet ervan – maar smeer je goed in!
Hartelijke groet,
Feike van der Werf
Collecte 2019
Zoals in het voorwoord al vermeld is het de komende weken behoorlijk druk met de voorbereiding van
de collecteweek. Om jullie allemaal inzicht te geven in de activiteiten die plaatsvinden hebben we dit in
een kort overzicht gezet. Niet alle activiteiten zijn voor iedereen van belang maar geeft wellicht wel ene
goed beeld van activiteiten, belangrijke data etc.
Activiteit

Datum

Wie

Status

Mail inventarisatie naar wijkhoofden en collectanten

1 april

Collecte coördinator

Gereed

1e versie lijst wijkhoofden en collectanten gereed

1 mei

Bestuur KWF Utrecht

Gereed

Reminder inventarisatie wijkhoofden en collectanten

1 mei

Collecte coördinator

Gereed

Bestellen collectemateriaal

15 mei

Collecte coördinator

Gereed

Medio juli

Collecte coördinator

Open

21 juni

Collecte coördinator

Open

6 juli

Bestuur KWF Utrecht

Open

TBD

Bestuur KWF Utrecht

Open

Finale distributie

24 aug

Bestuur KWF Utrecht

Open

Collecte

1-7 sept

Bestuur KWF Utrecht

Open

7 sept

Bestuur KWF Utrecht

Open

CollecteWeb update
Communicatie data en logistiek proces naar wijkhoofden
Distributie materiaal
10:00 Start distributie
14:00 Einde
Distributie uitzonderingen

1e inlevermoment 14:00 - 16:00

2e inlevermoment 10:00 - 14:00

8 sept

Bestuur KWF Utrecht

Open

Tellen 10:00 - 16:00

8 sept

Bestuur KWF Utrecht

Open

Communicatie opbrengst naar wijkhoofden

15 sept

Collecte coördinator

Open

Communicatie opbrengst naar collectanten

22 sept

Wijkhoofden

Open

Bestuur

Open

Evaluatie

6 okt

Samen maken we de collecte 2019 weer tot een groot succes!
Wijken zonder wijkhoofd
Zoals jullie wellicht gezien hebben, blijven we druk bezig met de werving van wijkhoofden en
collectanten via Facebook, LinkedIn en andere kanalen. Graag maken we ook gebruik van jullie grote
netwerk dus mocht je nog mensen weten die KWF een warm hart toedragen en hopelijk een paar uur
over hebben dan horen we het graag. Aanmelden als vrijwilliger kan op verschillende manieren:
• Via de collecte coördinator Utrecht via collecte@kwfutrecht.nl
• Via KWF Utrecht https://www.kwfutrecht.nl/word-vrijwilliger
• Via KWF Nederland https://kwf.collecteweb.nl/aanmelden
• Via je wijkhoofd, hij/zij kan de nieuwe collectant rechtstreek in CollecteWeb zetten (dit geldt alleen
voor nieuwe collectanten, niet voor wijkhoofden).
Onderstaand een overzicht met wijken waar we nog een wijkhoofd zoeken. Collectanten kunnen we
overal wel gebruiken.
Wijk
Loevenhoutsedijk

Collectegebied
Noord-Oost

Tuinwijk West
Pijlsweerd

Noord-Oost
Noord-Oost

Hoogh Boulandt

Centrum + Oost

Rijnsweerd

Centrum + Oost

De Uithof (studentenflats)

Centrum + Oost

Lombok Noord
Nieuw Engeland
Schepenbuurt
Oog in Al
Transwijk Noord

West, ten oosten van A2
West, ten oosten van A2
West, ten oosten van A2
West, ten oosten van A2
West, ten oosten van A2

Rivierenwijk Oost
Tolsteeg, Bokkenbuurt
Overvecht Noord-Amazonedreef e.o.
Overvecht Noord-middenwest
Overvecht Noord-noordwest
Overvecht Noord-zuidwest
Overvecht Zuid-zuidwest

Zuid-Oost
Zuid-Oost
Overvecht
Overvecht
Overvecht
Overvecht
Overvecht

Overvecht Zuid-noord
Zuilen West en Midden

Overvecht
Noord-West

Hogeweide
Leidsche Rijn-centrum
Terwijde-oost
Veldhuizen – Balije
Vleuterweide - rechts Rivierkom
Achter het spoor
Haarzuilens
Odenveld
Schilderswijk en Hinderstein

Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn, Vleuten / de Meern
Leidsche Rijn, Vleuten / de Meern
Vleuten (oude deel), Haarzuilens
Vleuten (oude deel), Haarzuilens
Vleuten (oude deel), Haarzuilens
Vleuten (oude deel), Haarzuilens

Schoolstraat
De Tol

Vleuten (oude deel), Haarzuilens
Vleuten

Oproep voor straatcollecte Hoog Catharijne: zondag 1 september 2019 10:00-16:00
In de vorige nieuwsbrief hebben wij jou geïnformeerd over de succesvolle straatcollecte die wij vorig

jaar hebben georganiseerd. We hebben toen maar liefst in amper 3 uur tijd ruim €550 opgehaald.
Dit jaar mogen wij weer gebruik maken van een centraal punt in Hoog Catharijne op zondag 1
september. We willen dit jaar met nog meer collectanten deze dag collecteren zodat wij nog meer geld
op kunnen halen. We gaan werken in shifts. Bij deze de oproep aan jullie: ben je of ken je iemand die
graag 2 of 3 uur zich wil inzetten voor KWF? Mail dan naar collecte@kwfutrecht.nl onder vermelding
van ‘straatcollecte Hoog Catharijne’!
iDEAL QR – tijdens de collecteweek 2019
Dit jaar wordt het voor iedereen nog eenvoudiger om direct te doneren via een
smartphone zonder contant geld. Met je mobiel bankieren- of iDEAL/ Tikkie app kan de
speciale KWF QR-code gescand worden door de gever. De gever kan zelf het bedrag
kiezen en direct doneren. De gemiddelde gift ligt met 6 euro veel hoger dan het
gemiddelde met contant kleingeld (EUR 1,50). Via collecteweb kan er zelf een
persoonlijke QR-code uitgeprint worden voor aan de collectebus, zo kan er persoonlijk
worden bijgehouden hoeveel geld de collectant opgehaald heeft. Voor meer informatie
kun je op de website kijken van KWF – www.kwf.nl
Doneren in 3 stappen wanneer de collectant de QR-code
bij zich heeft.
1. De gever open zijn mobiel bankieren-app, Tikkie-app of QRscanner op de smartphone.
2. De gever scant de QR-code
3. De gever voert nu het te doneren bedrag in en betaalt direct.
Tip. Vertel aan de deur direct dat er ook met de QR-code
gedoneerd kan worden.

Vrijwilligersavond
Op woensdag 29 mei hebben we een succesvolle vrijwilligersavond georganiseerd! We begonnen de
avond met een korte introductie van het huidige bestuur van KWF Utrecht. Daarna is ook Annemieke
Postema in het zonnetje gezet. Annemieke heeft zich meer dan 20 jaar ingezet voor KWF Utrecht in
verschillende rollen, ook via deze nieuwsbrief willen we haar nogmaals bedankt voor alle inzet: we zullen
haar missen in ons bestuur!
Na de introductie hebben we een interessante presentatie gekregen van Dr. Patrick W.B. Derksen,
onderzoeker bij het UMC. Patrick heeft ons verteld hoe hij en zijn team onderzoek kunnen doen met de
financiering die zij van KWF ontvangen. Het was heel leuk om te horen hoe het proces van financiering
loopt en hoe het geld dat we met z’n alle inzamelen wordt besteed.
Music2Cancer
Op 26 oktober 2019 vindt in Musis Arnhem de eerste editie plaats van Music2Cancer. Op een unieke
plek, één van de mooiste en modernste concertzalen van Nederland, treden fantastische artiesten op.
Tijdens een spectaculaire show kunt u optredens verwachten van Romy Monteiro, Niels Geusebroek,
Tommie Christiaan, Meike van der Veer en als finale een miniconcert van Waylon samen met zijn
complete band. Zij zetten zich in om van de avond een groot succes te maken. Uniek aan Music2Cancer
is dat de opbrengst wordt gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. Benieuwd geworden naar het
evenement? Meer informatie is terug te vinden op: www.music2cancer.nl
Social media
Wij zijn te bereiken via meerdere Social Media kanalen:
o www.kwfutrecht.nl
o https://www.facebook.com/kwfafdelingUtrecht
o https://www.linkedin.com/groups/13604214

Zonnige groeten,
Feike, Jeffrey, Sanne en Linde
KWF Bestuur afdeling Utrecht

