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Vriendelijkheid 
staat voorop
Begroet mensen 
met een glimlach.
Bedank iedereen 
voor hun gift 
of hun tijd.

   Maak de collecte 
   zichtbaar
Laat iedereen weten 
dat je je inzet voor de 
MS collecte, bijvoor-
beeld via social media.

Een goede voorbereiding 
is het halve werk
Mensen waarderen het 
als je kunt vertellen wat 
er met de donaties gebeurt. 
Zie de achterkant voor 
veelgestelde vragen.

Maak een planning
Loop alleen de straten die
je hebt afgesproken met je 
collectecoördinator. Zijn er 
in je wijk veel kwetsbare 
groepen? Overleg met je 
coördinator.

De beste tijd om te 
collecteren is tussen 
17.30 en 20.00 uur.  
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Collecteren in 
coronatijd
■ Collecteer alleen.
■ Heb je coronagerelateerde 

klachten? Blijf dan thuis.
■ Voor je vertrekt en erna 

altijd je handen wassen.
■ Houd 1,5 meter afstand.
■ Collectebus na iedere ronde 

schoonmaken.
■ Wil je of je coördinator niet 

met contant  geld werken?
Gebruik dan alleen de QR-
code.

■ Zie ook onze website 
nationaalmsfonds.nl 

Collecteren langs de deur: hoe gaat dat? 

Maak een afspraak met
je collectecoördinator
voor het ophalen van
de collectematerialen.
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Bedankt 
voor je hulp! 

Met de bus langs de deuren
Houd 1,5 meter afstand na het aan bellen. 
Vraag mensen om een donatie in de bus of 
via de iDEAL QR-code. Blijft de deur dicht? 
Stop dan een donatieflyer in de brievenbus. 
Vergeet niet je legitimatiebewijs mee te 
nemen, er kan naar gevraagd worden!

Donatieflyers
rondbrengen
Doe de flyers 
door de bus in de 
afgesproken straten. 
Bij een nee/nee of 
ja/nee sticker doe je
geen flyer in de bus.   

7
Lever je collectebus in 
bij je collectecoördinator 
Deze telt het geld en 
laat je op een later 
tijdstip weten hoeveel 
je opbrengst was. 



VEELGESTELDE VRAGEN 

■  Kan de collecte wel doorgaan terwijl er corona heerst?
Ja, de collecteweek van 16-21 november gaat door, op een veilige manier. Vanuit de 
overheid geldt op dit moment (d.d. 1 oktober 2020) geen verbod op collecteren, mits 
aan de regels van het RIVM voldaan wordt, zoals het hanteren van 1,5 meter afstand 
(twee armlengtes). Zie voor meer informatie over Collecteren in coronatijd onze website:  
nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/

■  Wat doet het Nationaal MS Fonds?
Sinds 1993 maakt het Nationaal MS Fonds zich sterk voor mensen met MS. Het Nationaal 
MS Fonds financiert onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met MS. Door het verstrekken van actuele informatie over leven met 
MS en het organiseren van activiteiten helpen we mensen de kwaliteit van hun leven 
zelf te verbeteren.

 ■  Waarom een collecte?
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van 
giften van particulieren en bedrijven. De opbrengst van de MS collecte wordt onder 
andere besteed aan onderzoek naar betere behandelingen voor mensen met MS.

  ■  Wat is MS nou eigenlijk?
Multiple Sclerose is een ongeneeslijke en progressieve ziekte van het centrale zenuw-
stelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag die om de zenuwen 
ligt (myeline) beschadigd. Zenuwen komen hierdoor bloot te liggen en geven minder 
goed signalen van en naar de hersenen door. Hierdoor kunnen plotseling uitvals-
verschijnselen optreden.

  ■  Hoe werkt de iDEAL QR-code?
Deze code kun je scannen met de online bankieren-app of QR-code scanner-app op je 
telefoon. Zo kun je veilig en contactloos een donatie doen. Kijk voor meer informatie  
op de donatieflyer en op onze website.

VORMEN VAN COLLECTEREN 

Langs de deuren met 
de collectebus

Donatieflyers 
rondbrengen

Aanmaken digitale collectebus:  
digicollect.nationaalmsfonds.nl

Bedankt!


