Veelgestelde vragen over de MLDS-collecte
In deze tijd is alles anders. Ook de Maag Lever Darm Stichting collecteweek zal er dit jaar anders
uitzien. Want collecteren in coronatijd vraagt om extra veiligheid. Voor de organisatoren en het
wijkhoofd. Voor de collectanten en de gever. Als gezondheidsfonds staat dat bij ons voorop.
Gelukkig kan collecteren ook op een veilige manier. Van deur tot deur, met anderhalve meter afstand en
waarbij we kwetsbare groepen en 70-plussers beschermen door ze niet te laten collecteren.
In dit document leggen we uit hoe we dit met zijn allen kunnen organiseren. Help je mee?

Voor collectanten
Gaat de MLDS-collecteweek door?
De collecteweek van 15-20 juni gaat door, op een veilige manier. Vanuit de Maag Lever Darm Stichting
bieden we een manier om veilig te collecteren. Zowel voor de collectant als voor de gever.
Waarom gaan we collecteren?
De opbrengsten van onze jaarlijkse collecte zijn enorm belangrijk voor de Maag lever Darm Stichting.
Want daarmee kunnen wij onderzoek financieren naar spijsverteringsziektes. De spijsvertering speelt
een cruciale rol bij ons afweersysteem. Wat juist nu in deze tijd ontzettend belangrijk is. Daarom blijven
wij aandacht vragen voor een gezonde spijsvertering en noodzakelijke onderzoeken rondom
spijsverteringsziekten.
Wat is die veilige manier van collecteren in de anderhalvemetersamenleving?
Je collecteert niet met een reguliere collectebus, maar 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 gewaarborgd is. En we beschermen kwetsbare groepen en 70-plussers door ze niet te laten
collecteren. Contante donaties worden niet 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
Wordt er niet open gedaan, doe dan de donatiekaart in de brievenbus.

Waarom worden contante donaties niet geaccepteerd dit jaar?
- Het advies is om zoveel mogelijk met pinpas te betalen en contant geld te mijden.
- Bij contante donaties raken meerdere mensen de collectebus aan wat het besmettingsgevaar
vergroot.
- Veel bankfilialen zijn gesloten waardoor het afstorten van geld als problematisch wordt ervaren.
Moet ik persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, zoals handschoenen of een mondkapje?
Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM. In Nederland wordt dit niet geadviseerd.

Mag ik de flyer bij ieder adres in de brievenbus doen? Ook als er een nee/ja- of nee/nee-sticker hangt?
Nee, dat mag niet bij ieder adres. De flyer is ongeadresseerd drukwerk en mag daarom niet bij een
nee/ja- of nee/nee-sticker in de brievenbus gedaan worden.
Hoe werkt de QR-code?
Betalen met de iDEAL QR-code is contactloos, dus veilig. Het is bovendien anoniem en eenmalig.
Het werkt als volgt:
Stap 1: Scan de QR-code met je bankieren app of camera van je telefoon.
Stap 2: QR-code gescand? Volg alle stappen in beeld.
Stap 3: Er komt een voorgesteld donatiebedrag in beeld. Je kunt ook zelf een bedrag kiezen.
Stap 4: Het is gelukt! Het gedoneerde bedrag is meteen binnen bij de Maag Lever Darm Stichting.
Welke donatiemogelijkheden staan op de flyer?
Op de flyer staan twee manieren om te doneren: mobiel door het scannen van de QR-code of door het
storten van een bedrag op een van de volgende rekeningnummers:
ABN AMRO NL93 ABNA 0490 2371 77 of Rabobank NL03 RABO 0380 430800.
Kan ik inzien hoeveel ik persoonlijk heb opgehaald?
Nee, helaas is dat niet mogelijk. Op de collectebus staat een algemene QR-code. Deze is dus niet terug
te leiden naar een individuele collectant. Vanzelfsprekend zullen we wel na de collecteweek met je
delen hoeveel we in totaal hebben opgehaald via de QR-iDEAL collecte.
Kan ik ook digitaal collecteren?
Dat kan zeker! Dat kan met een digitale collectebus. Deze kan je aanmaken en rondsturen via de
digitale wegen e-mail of facebook. Je vrienden en familie kunnen dan heel makkelijk en veilig online een
donatie doen. Aanmaken kan via https://collectebus.mlds.nl/
Ik heb een kwetsbare gezondheid. Wat nu?
Wij adviseren collectevrijwilligers met een kwetsbare gezondheid of een leeftijd boven de 70 jaar, dit
jaar niet te gaan collecteren. Misschien weet je zelf nog iemand uit je omgeving die jouw wijk wil
overnemen? Vraag hem of haar dan.
Daarnaast kan collecteren ook digitaal. Je kan een bus aanmaken op https://collectebus.mlds.nl/.

Voor collecteorganisatoren
Wanneer bestel ik de collectematerialen? En wanneer worden ze geleverd?
Zo snel mogelijk. Onze collecteweek is van 15 tot en met 20 juni, dat is al snel. De materialen worden
uiterlijk zaterdag 30 mei bij je geleverd.
De levering is later dan andere jaren. Waarom is dat?
De situatie omtrent corona vraagt om een andere manier van collecteren. Eén die past binnen de
anderhalvemetersamenleving. Na zorgvuldig overleg met andere collecterende fondsen zijn we
uitgekomen op deze manier van collecteren gekomen. In deze manier zijn de kartonnen collectebus en
de flyer een belangrijk middel. Deze moet geproduceerd en gedrukt worden. Dat kost tijd. Daarom is de
levering later dan andere jaren. We hopen op je begrip.
Welke materialen moet ik bestellen?
Je kan dezelfde materialen bestellen als andere jaren. Alleen collectebussen en bus sluitingen hoef je
niet te bestellen. Deze worden vervangen door de kartonnen collectebus. Aan de hand van het aantal

collectanten dat gaat lopen in je collectegebied bepalen wij hoeveel kartonnen collectebussen je nodig
hebt en voegen deze toe aan de bestellijst.
Ik heb een kwetsbare gezondheid of andere omstandigheden waardoor ik niet kan meedoen aan de
organisatie van de collecte. Wat nu?
Wij adviseren collectevrijwilligers met een kwetsbare gezondheid of een leeftijd boven de 70 jaar dit
jaar de collecte niet te organiseren. Misschien weet je zelf nog iemand uit je omgeving die jouw rol dit
jaar wil overnemen? Bijvoorbeeld een collectant of wijkhoofd. Vraag hem of haar dan.
Kun je geen vervanger vinden? Laat het ons zo snel mogelijk weten.
Hoe deel ik de collectematerialen op een veilige manier uit aan de collectanten in mijn wijk?
Het belangrijkste: laat de collectanten individueel hun materialen ophalen. Prik bijvoorbeeld één of
meerdere avonden en deel deze in tijdsblokken op. Geef aan de collectanten door op welk tijdstip zij
hun materialen kunnen ophalen. Houd tijdens het bezoek 1,5 meter afstand.
Je kunt ook de materialen bij je collectanten afleveren. Zet de spullen op de grond en bel aan. Zet twee
stappen naar achter, zodat je op minimaal 1,5 meter afstand staat. De collectant kan de spullen zo veilig
pakken.
Hoe zamel ik de legitimatiebewijzen weer op een veilige manier in?
De collectant kan zijn legitimatiebewijs plus keycord na de collecteweek bij jou weer door de
brievenbus doen.
Hoe tel ik het geld op een veilige manier?
Dat is dit jaar niet van toepassing aangezien er alleen met QR-iDEAL gedoneerd wordt.

Overig
Is de Maag Lever Darm Stichting de enige die op deze manier collecteert?
We zijn in nauw overleg met de andere goede doelen om op een eenduidige manier te collecteren. De
Maag Lever Darm Stichting is het eerste gezondheidsfonds dat weer langs de deur gaat en heeft
gekozen voor alleen doneren voor QR-iDEAL. De resultaten en bevindingen van deze collecte worden
gedeeld met de andere goede doelen zodat zij daarvan kunnen leren voor hun eigen collecte.
Mag collecteren van de overheid?
De 25 collecterende goede doelen van Nederland zijn verenigd in Stichting Collecteplan. Vanuit
Stichting Collecteplan is er regelmatig contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanuit de
overheid geldt op dit moment geen verbod op collecteren, mits aan de regels van het RIVM voldaan
wordt, zoals het hanteren van 1,5 meter afstand. Onze 3 manieren om veilig te collecteren voldoen
daaraan.

