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Beste vrijwilligers, 
 
De vorige nieuwsbrief dateert alweer van een jaar geleden, kort na de collecte van 2019. Niet bepaalt 
iets waar we trots op zijn, we hadden mooie plannen om elk jaar 3 nieuwsbrieven te versturen en tot 
de 3e van 2019 ging dat ook goed. Hierna kwam de klad erin. Waarom? We waren als bestuur KWF 
Utrecht maar met 4 personen, niet veel gezien de omvang van onze stad, en na de collecte van 
2019 is onze Penningmeester na ruim 3 jaar gestopt en waren we dus nog maar met 3. Ook onze 
eigen drukke agenda’s hielpen niet, soms heb je gewoon te weinig tijd om alles te doen wat je wilt 
doen. We zijn allemaal vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor KWF maar ook allemaal 
met maar 24 uur in een dag en 7 dagen in een week, zowel de collectanten, we wijkhoofden en het 
bestuur. Laten we elkaar daarin blijven steunen, waardering en respect hebben voor de tijd en 
moeite die iedereen erin stopt en begrip hebben dat mensen soms minder tijd hebben. Volgende 
keer is het vast weer een keer andersom. 
Voor 2021 zijn wij hard op zoek naar versterking van ons team aangezien niet alleen Jeffrey is 
gestopt maar ook Sanne, vanwege de start van een studie naast haar baan, te weinig tijd heeft voor 
KWF. Dus heb je zin om je schouders te zetten onder de organisatie van KWF in Utrecht, neem dan 
contact met ons op via voorzitter@kwfutrecht.nl of bel Linde of Feike.   
 

 
Collecte 2020 
Het jaar 2020 zal een jaar zijn dat we ons allemaal zullen 
herinneren, ons hele leven lang. Zag het er tot en met 
begin maart nog allemaal prima uit, daarna veranderde 
alles op slag voor iedereen. Waar we ons als KWF eerst 
nog alleen met kanker hoefden bezig te houden werd 
ons leven en ons (vrijwilligers)werk nu vooral ook 
beheerst door Covid-19 oftewel Corona. Dit betekende ook onzekerheid over de collecte, over de 
voorbereiding van de collecte – over alles eigenlijk.  
Gelukkig werd in mei/juni duidelijk dat de collecte 2020 wel door kon gaan, uiteraard met de nodige 
aanpassingen zoals: 

• het neerzetten van de collectebus ipv vast blijven houden 

• nog meer gebruik van QR-code 

• donatiekaarten 
 
Vele collectanten hebben besloten om, ondanks corona, toch langs de deuren te gaan – anderen 
besloten om enkel de donatiekaarten in de brievenbus te doen en andere collectanten besloten een 
jaar over te slaan i.v.m. corona. Wij respecteren ieders keuze en bedanken iedereen voor de inzet. 
Samen hebben we er weer een hele mooie collecte van gemaakt met een fantastische opbrengst.  

 
Opbrengst collecte 2020 
Mede door Corona was onze verwachting voor 2020 behoorlijk naar beneden bijgesteld maar wat 
hebben we ons vergist en wat zijn we trots op de opbrengst van 2020. Zoals verwacht hadden we 
dit jaar minder collectanten dan voorgaande jaren – deze trend blijft zich voortzetten – maar de 
opbrengst per bus is veel hoger dan we ooit hebben gehad en hadden verwacht. De total opbrengst 
was € 46.396,06 en de gemiddelde opbrengst per bus was dit jaar € 177,76. Echt fantastisch, heel 
veel dank allemaal. 
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Hieronder wat statistieken: 
 
Verdeling papiergeld, munten en QR-code 
 

 
 
Opbrengst per district 

 
 

Row Labels Totaal District

DISTRICT 01 (Noord-Oost 1) 2.421,73€      

DISTRICT 02 (Centrum + Oost) 5.290,68€      

DISTRICT 03 (West, ten oosten van A2) 5.714,54€      

DISTRICT 04 (Zuid-Oost) 2.915,55€      

DISTRICT 05 (Overvecht) 590,20€          

DISTRICT 06 (Noord-West) 1.648,04€      

DISTRICT 07 (Noord-Oost 2) 7.426,20€      

DISTRICT 08 (Leidsche Rijn / Utrecht) 8.402,73€      

DISTRICT 09 (Leidsche Rijn Vleuten/De Meern) 10.179,07€   

DISTRICT 10 (Vleuten (oude deel), Haarzuilens) 1.807,32€      

Grand Total 46.396,06€   



Opbrengst per district    Percentage per district 

  
 

Top 10 overall 

 
 

Top 10 QR-code 

 
 

Top 10 cash 
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Opbrengst per district

DISTRICT 01 (Noord-Oost 1) DISTRICT 02 (Centrum + Oost)

DISTRICT 03 (West, ten oosten van A2) DISTRICT 04 (Zuid-Oost)

DISTRICT 05 (Overvecht) DISTRICT 06 (Noord-West)

DISTRICT 07 (Noord-Oost 2) DISTRICT 08 (Leidsche Rijn / Utrecht)

DISTRICT 09 (Leidsche Rijn Vleuten/De Meern) DISTRICT 10 (Vleuten (oude deel), Haarzuilens)

Voornaam tussenvoegsel Achternaam Collectegebied Wijk Wijknummer Totaal

Thomas van Ardenne DISTRICT 08 (Leidsche Rijn / Utrecht) 8_7 Grauwaart 8_7 1.008,25€      

Femke Vroomen DISTRICT 04 (Zuid-Oost) 4_8 Lunetten Zuid 4_8 916,00€           

Robert Janssen DISTRICT 03 (West, ten oosten van A2) 3_8 Oog in Al 3_8 769,00€           

Saskia Sidler DISTRICT 09 (Leidsche Rijn Vleuten/De Meern) 9_3 Veldhuizen - Bergen 9_3 695,50€           

Leonie Middelink DISTRICT 02 (Centrum + Oost) 2_10 Stadhouderslaan e.o. 2_10 664,14€           

Annemie van Antwerpen DISTRICT 09 (Leidsche Rijn Vleuten/De Meern) Veldhuizen - polders 9_9 653,05€           

Jeffrey van Ham DISTRICT 08 (Leidsche Rijn / Utrecht) 8_1 Parkwijk-vlinderbuurt 8_1 621,14€           

Linde Eysberg DISTRICT 03 (West, ten oosten van A2) 3_9 Welgelegen Muntgebouw e.o. 3_9 542,10€           

Irene Teeuwen DISTRICT 04 (Zuid-Oost) 4_8 Lunetten Zuid 4_8 541,00€           

Jan-Willem Stekelenburg DISTRICT 08 (Leidsche Rijn / Utrecht) 8_1 Parkwijk-vlinderbuurt 8_1 506,65€           

Voornaam tussenvoegsel Achternaam Collectegebied Wijk Wijknummer QR

Thomas van Ardenne DISTRICT 08 (Leidsche Rijn / Utrecht) 8_7 Grauwaart 8_7 955,00€           

Femke Vroomen DISTRICT 04 (Zuid-Oost) 4_8 Lunetten Zuid 4_8 916,00€           

Saskia Sidler DISTRICT 09 (Leidsche Rijn Vleuten/De Meern) 9_3 Veldhuizen - Bergen 9_3 695,50€           

Annemie van Antwerpen DISTRICT 09 (Leidsche Rijn Vleuten/De Meern) Veldhuizen - polders 9_9 625,75€           

Irene Teeuwen DISTRICT 04 (Zuid-Oost) 4_8 Lunetten Zuid 4_8 541,00€           

Linde Eysberg DISTRICT 03 (West, ten oosten van A2) 3_9 Welgelegen Muntgebouw e.o. 3_9 470,00€           

Leonie Middelink DISTRICT 02 (Centrum + Oost) 2_10 Stadhouderslaan e.o. 2_10 465,00€           

Tina Buntsma DISTRICT 04 (Zuid-Oost) 4_7 Lunetten Noord 4_7 440,00€           

Jeffrey van Ham DISTRICT 08 (Leidsche Rijn / Utrecht) 8_1 Parkwijk-vlinderbuurt 8_1 322,00€           

Robert Janssen DISTRICT 03 (West, ten oosten van A2) 3_8 Oog in Al 3_8 317,50€           

Voornaam tussenvoegsel Achternaam Collectegebied Wijk Wijknummer Totaal Cash

Robert Janssen DISTRICT 03 (West, ten oosten van A2) 3_8 Oog in Al 3_8 451,50€           

Geert van Limborgh DISTRICT 08 (Leidsche Rijn / Utrecht) 8_1 Parkwijk-vlinderbuurt 8_1 364,55€           

Gunnar de Wit DISTRICT 08 (Leidsche Rijn / Utrecht) 8_2 Terwijde-west 8_2 308,23€           

C.T. de Groot DISTRICT 08 (Leidsche Rijn / Utrecht) 8_7 Grauwaart 8_7 304,18€           

Jeffrey van Ham DISTRICT 08 (Leidsche Rijn / Utrecht) 8_1 Parkwijk-vlinderbuurt 8_1 299,14€           

T Kerklaan DISTRICT 10 (Vleuten (oude deel), Haarzuilens) 10_7 Schoolstraat 10_7 292,36€           

Janny Zwaan DISTRICT 05 (Overvecht) 5_7 Overvecht Noord-middenoost 5_7 285,01€           

KWF Utrecht DISTRICT 04 (Zuid-Oost) 283,55€           

Monique Stiekema DISTRICT 09 (Leidsche Rijn Vleuten/De Meern) Vleuterweide - Tuinlanden 9_4 276,80€           

Koen van Leeuwen DISTRICT 08 (Leidsche Rijn / Utrecht) 8_3 Parkwijk-kruidenbuurt 8_3 274,98€           



Jubilarissen  
Graag willen we samen met jullie een aantal vrijwilligers die zich al lang inzetten 
voor KWF in het zonnetje zetten. Collecteweb is niet altijd compleet met deze 
data. Daarom willen we jullie vragen of er in jullie wijk(en) vrijwilligers zijn waarvan 
jullie vinden dat zij het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Mail dan 
naar communicatie@kwfutrecht.nl.  
 

Hans Bliek is een van deze speciale personen. Hij is 
namelijk 40 jaar actief voor de KWF 
Kankerbestrijding. Ook dit jaar heeft Hans weer een 
bijdrage geleverd aan de collecteweek, als wijkhoofd 
en collectant. Bij het inleveren van de 
collectebussen hebben wij hem daarom verrast met 
een mooi beeldje en een bos bloemen.  
 

Dank 
We willen jullie ontzettend bedanken voor de flexibele inzet in dit toch wel rare jaar. De opkomst van 
wijkhoofden was echt ontzettend goed. Een aantal wijkhoofden merkte wel dat er minder actieve 
collectanten in hun wijk waren dit jaar, maar toch hebben we het samen voor elkaar gekregen om 
zo’n goede opbrengst bij elkaar te collecteren. Het mooie is, iedereen heeft dit op zijn eigen manier 
gedaan: digitaal, fysiek langs de deuren en door middel van de flyers. 
 
We organiseren graag iets leuks voor alle wijkhoofden als bedankje voor de inzet, maar aangezien 
de Corona maatregelen weer aangescherpt zijn, is dat voor de komende tijd lastig. Hopelijk lukt het 
dit jaar nog en anders graag begin volgend jaar. 
 
Daarnaast willen we uiteraard Jeffrey en Sanne bedanken voor hun inzet voor KWF Utrecht. Jullie 
hebben er samen mede voor gezorgd dat we bij het wegvallen van Annemieke de logistiek, financiën 
en communicatie verder hebben verbeterd en een uitstekend fundament gelegd voor de komende 
jaren. Heel veel dank!!  
 

Vele handen maken werk licht 
Zoals we al in de opening van de nieuwsbrief aangaven, kunnen wij nog wat handen in het bestuur 
gebruiken….. 

 
Hulpvraag 
Graag horen wij hoe jullie vonden dat de collecte dit jaar is verlopen (voorbereiding, logistieke 
proces, etc.). Samen proberen wij het zo duidelijk en efficiënt mogelijk te maken! Andere tips en 
ideeën zijn ook altijd welkom! Mail je tip of idee naar communicatie@kwfutrecht.nl. 
 

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 
 
Ontzettend bedankt voor alle steun in 2020 en wij hopen dat wij ook volgend jaar weer op jullie steun 
mogen rekenen op zo elke dag een beetje dichter bij het doel van KWF Kankerbestrijding komen:  
 

Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. 
 
Graag tot ziens, tot horens, tot de volgende nieuwsbrief! 
 
Feike, Sanne (haar laatste nieuwsbrief) en Linde 
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