richtlijnen
veilig collecteren
We waarderen het enorm dat je collecteert voor de Maag Lever Darm Stichting en
zijn je heel dankbaar dat jij je in deze tijd voor ons wilt inzetten. We willen graag wel
dat dit veilig verloopt. Voor jou én de gever.
Daarom hebben we samen met andere collecterende fondsen een aanpak afgestemd waarop collectevrijwilligers,
ook in deze tijd, met een gerust hart en een goed buikgevoel kunnen collecteren. We houden anderhalve meter
afstand en we beschermen de kwetsbare groepen en 70-plussers door ze niet te laten collecteren.
De hieronder genoemde richtlijnen zijn in lijn met de richtlijnen van het RIVM, Stichting Collecteplan en alle
aangesloten collecterende fondsen in Nederland.

Algemene regels
•
•
•
•
•
•
•
•

Collecteer alleen.
Was je handen voor en na het collecteren.
Houd altijd 1,5 meter afstand.
Heb je verkoudheids- en / of griepverschijnselen?
Blijf dan thuis.
Is er iemand uit jouw gezin verkouden en/of heeft
iemand griepverschijnselen? Blijf dan thuis.
Hoesten en/of niezen doe je in je elleboog of een
papieren zakdoek.
Behoor je tot een risicogroep of ben je ouder dan 70
jaar? Blijf dan thuis.
Word je als collectant tijdens het collecteren op
negatieve wijze aangesproken met mogelijke impact
op de Maag Lever Darm Stichting, laat het ons dan
weten via tel 033-752 3555.

Manier van collecteren
Vanwege het coronavirus collecteren we dit jaar met
een kartonnen collectebus waarop een grote QR-code

is afgebeeld. Er kan mobiel gedoneerd worden door
de QR-code te scannen op de collectebus. Deze
code kan door de gever vanaf een afstand gescand
worden, waardoor de richtlijn van 1,5 meter afstand
gewaarborgd is. Contante donaties kunnen niet worden
geaccepteerd. De te volgen stappen zijn:
• Bel aan.
• Doe twee stappen naar achteren, zodat je minimaal
op 1,5 meter afstand staat.
• Doet er iemand open? Vraag om een gift. Dit kan
mobiel door de QR-code op de collectebus te
scannen. Strek daarbij je arm goed vooruit.
• Bedank de gever.
• Heeft de gever moeite met de QR-iDEAL betaling,
overhandig dan de donatieflyer
waar ook onze bankgegevens op
staan.
• Wordt er niet open gedaan,
doe dan de donatieflyer in de
brievenbus.

Betalen via QR-iDEAL code
1. Scan de QRcode met de:
- Camera
van je
telefoon
- Gratis QRscanner app
- Bankieren
app

2. Volg na het
scannen de
stappen in het
scherm

€ 3.50

betalen

3. Kies het
voorgestelde
donatiebedrag. Of kies
zelf een donatiebedrag
(minimaal
€1,-)

Betaling
voltooid

4. De betaling
is gedaan. Het
gedoneerde
bedrag staat
direct op
de rekening
van de Maag
Lever Darm
Stichting

