
WORD OOK COLLECTANT!
Meer informatie of aanmelden:
Bel 020 589 64 71 of mail vrijwilligers@reumafonds.nl
Kijk ook op: www.reumafonds.nl/help-mee/help-met-tijd

Ik heb reuma, 
maar reuma 
heeft mij niet

Komt u ook in actie 
voor het Reumafonds?
Onderzoek is nog steeds noodzakelijk om reuma ooit te 
genezen. Èn om het leven met reuma vandaag te verbeteren. 
Daar is geld voor nodig. Daar weet u als lid van een reuma - 
patiëntenvereniging alles van. De jaarlijkse collecteweek is 
een belangrijke inkomstenbron om dat onderzoek mogelijk 
te maken. Vandaar dat collecteren nog steeds actueel is en 
collectanten onmisbaar zijn voor het Reumafonds. 

Daadwerkelijk collecteren is niet voor iedereen mogelijk. 
Om er toch voor te zorgen, dat u een bijdrage kunt leveren 
in de strijd tegen reuma, investeert het Reumafonds in 
een aantal innovaties. Hiermee kunt u desnoods vanuit 
uw stoel meehelpen aan de collecte. Helpt u ook mee?

We zoeken dus zowel “echte” als digitale collectanten.

WAT
GEBEURT 
ER MET 

1 EURO

DOELSTELLINGEN

€ 0,83

€0,17

Innovaties maken 
collecteren nu nóg 
makkelijker!
Ook het Reumafonds gaat mee 
met haar tijd en investeert in 
drie digitale innovaties om het 
u als collectant nog makkelij-
ker te maken. Zo komen wij 
vanaf 2018 met een digitale 
collectebus, een collectebus 
waar mee gepind kan worden 
en een colletanten wervings 
app. 

Met één druk op de 
knop collecteren 
De digitale bus is de online 
variant van de bekende 
col lecte bus. Met één druk 
op de knop kunt u op onze 
website uw digitale collecte 
starten en familie, vrienden, 
collega’s en kennissen uitno -
 digen om te doneren of zelf 
een collecte te starten. Deze 
digitale bus maakt u aan op 
www.reumafonds.digicollect.nl.
Met de wervingsapp nodigt u 
binnenkort via uw tablet of 
smartphone uw social media 
contacten uit om mee te 
collecteren. Als de app 
daadwerkelijk gereed laten 
wij u dat weten.

Betalen met pin of cash 
Mocht u toch zelf op pad 
willen, dan biedt de collecte-
bus 2.0 uitkomst. Hij is lichter, 
en multifunctioneel. Geen geld 
in huis? Met deze pinbus is 
dit helemaal geen probleem 
meer. De nieuwe collecte 2.0 
bus accepteert zowel pin als 
cash geld. 

In 2017 haalden de collectanten bijna 
€ 3 miljoen op tijdens de collecteweek

KOSTEN

€ 0,51 

€ 0,21

€ 0,11

Voorlichting

Patiëntenbelangen

Onderzoek en innovatie

collecteren nu nóg 
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