
Vragen & antwoorden afstorten 2021  
 
Wat is Geldmaat?  
 
ABN AMRO, ING en Rabobank hebben afgesproken om al hun geldautomaten voor het opnemen en  
storten van biljetten en munten, en hun sealbagautomaten voor het storten van verpakte biljetten  
samen in één onderneming onder te brengen: Geldmaat. Nog niet alle geldautomaten van deze  
banken zijn overgezet naar Geldmaat. Naar verwachting duurt de overgang nog tot en met het einde  
van dit jaar. Kijk voor meer informatie over Geldmaat op de website geldmaat.nl.  
 
Waarom kan ik het beste het geld gaan afstorten bij de Rabobank?  
 
Wij adviseren je om de collecteopbrengst af te storten bij de Rabobank. In 95% van de gevallen is er 
een Rabobank-locatie bij jou in de buurt. Daarnaast is het de meest eenvoudige oplossing. Wij leggen 
je uit waarom:  
 
• Je kunt al het geld op één locatie afstorten, zowel munt- als briefgeld;  
• Munten en biljetten gaan samen in de automaat. Je hoeft geen sealbag te gebruiken voor je  
biljetten.  
• Je bent flexibel wanneer je gaat afstorten. Je hoeft geen sealbag aan te melden bij de Maag Lever 
Darm Stichting om deze vervolgens binnen 48 uur af te storten.  
 
ABN AMRO is voor mij veel dichterbij. Mag ik daar gewoon afstorten?  
 
Ja, natuurlijk kun je daar gewoon afstorten. Houd wel rekening met het volgende:  
 
• Muntgeld en biljetten moeten apart gestort worden. Gebruik voor de biljetten de sealbag.  
• Het kan zijn dat je naar twee verschillende locaties moet. ABN AMRO maakt gebruik van de  
automaten van Geldmaat voor het afstorten van sealbags. Kijk daarom goed in de  
locatiezoeker van ABN AMRO voor het muntgeld en de locatiewijzer van Geldmaat voor de  
sealbag.  
• Het afstorten van de sealbag moet door de Maag Lever Darm Stichting bij ABN AMRO aangemeld 
worden vóórdat je de sealbag kunt afstorten.  
 
Kan ik direct na mijn aanmelding de sealbag afstorten?  
 
Nee, dat kan niet. Het is afhankelijk van wanneer jij de sealbag bij ons hebt aangemeld. Wij melden  
iedere werkdag de sealbags aan tussen 12:00 en 14:00 uur. Als wij jouw aanmelding vóór 12:00 uur  
’s middags binnen hebben, kun je vanaf 14:00 uur diezelfde dag afstorten. Je hebt vanaf 14:00 uur 46  
uur de tijd om af te storten. Drie voorbeelden:  
 
Voorbeeld A:  
Stap 1. Je meldt je sealbag aan bij ons op maandag om 12.00 uur.  
Stap 2. Wij melden jouw sealbag diezelfde dag (maandag) nog aan.  
Stap 3. Je hebt nu de tijd van maandag 14.00 uur tot woensdag 12.00 uur om jouw sealbag te  
storten.  
 
Voorbeeld B:  
Stap 1: Je meldt je sealbag aan bij ons op woensdag om 22:00 uur.  



Stap 2: Wij melden jouw sealbag op de volgende dag (donderdag) tussen 12:00 -14:00 uur aan.  
Stap 3: Je hebt nu de tijd van donderdag 14:00 uur tot zaterdag 12:00 uur om jouw sealbag te storten.  
 
Voorbeeld C:  
Stap 1: Je meldt je sealbag aan op vrijdag om 15:00 uur.  
Stap 2: Wij melden je sealbag aan op maandag tussen 12:00 en 14:00 uur.  
Stap 3: Je kunt nu afstorten van maandag 14:00 uur tot woensdag 12:00 uur.  
 
Hoe meld ik mijn sealbag aan bij de Maag Lever Darm Stichting? 
 
Door een mail te sturen aan collecte@mlds.nl. In de mail zet je de volgende gegevens: 
- het sealbagnummer 
- het nummer van je collectegebied 
- het aantal biljetten van een bepaalde waarde (bv 6 biljetten van 5 euro, 3 biljetten van 10 euro etc.). 
 
Wat moet ik met de ABN AMRO sealbag doen als ik afstort bij Rabobank?  
 
Deze heb je dan niet nodig. Ook de stortingsspecificatie heb je dan niet nodig. Je kunt beide  
materialen vernietigen.  
 
Ik heb een locatie opgezocht, maar het kantoor blijkt toch dicht. Wat nu?  
 
Voordat je op pad gaat, raden we je aan contact op te nemen met de locatie om zeker te weten dat  
de locatie open is. In principe zijn de Locatiewijzer van Geldmaat en de locatiezoeker van ABN  
AMRO bijgewerkt. Maar neem het zekere voor het onzekere. Als de locatie toch gesloten is, kan je  
niets anders doen dan naar een andere locatie in de buurt gaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, neem  
dan contact op met het Collecteteam.  
 
Er is bij mij geen ABN AMRO en geen Rabobank in de buurt. Wat moet ik nu doen?  
 
Neem dan contact op met het Collecteteam. Samen kijken we hoe we de opbrengst kunnen afstorten.  
 
Krijg ik de kilometers die ik heb moeten afleggen om de opbrengst af te storten vergoed?  
 
Ja, je kunt een vergoeding voor deze kilometers indienen. De Maag Lever Darm Stichting vergoedt 19 
cent per kilometer. Bereken op de routeplanner van ANWB om hoeveel kilometers het gaat en vul het 
declaratieformulier in.  
 
Ik organiseer de collecte voor meerdere collectegebieden. Kan ik de opbrengst op één afrekenstaat  
vermelden?  
 
Nee, voor ieder collectegebied moet je een aparte afrekenstaat invullen.  
 
Wat moet ik allemaal per post opsturen naar de Maag Lever Darm Stichting?  
 
Je stuurt op:  
 
- Het geld dat door de stortingsautomaat is geweigerd;  
- Het buitenlandse geld; 
- Eén ingevulde en ondertekenden afrekenstaat; 
- Stortingsbewijs/zen van het collectegeld; 
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- Collectantenlijsten, met eventuele wijzigingen en stoppende vrijwilligers; 
- Ingevulde telbriefjes per collectant; 
- Eventueel: Declaratieformulier; 
- Ongebruikte bussluitingen. 
 
Je gebruikt hiervoor de retourenvelop die je in mei met de administratieve papieren per post van ons 
hebt ontvangen. Ben je deze envelop kwijt? Neem dan contact op met het Collecteteam.  
 
Wat bewaar ik?  
 
Je bewaart:  
 
- De collectebussen, als je er ruimte voor hebt;  
- Eén afrekenstaat voor je eigen administratie;  
- Materialen waar geen datum op staat. 
 
Wat kan ik weggooien?  
 
Gooi alle materialen weg waar een datum op staat (tenzij het voorkomt in het rijtje met ‘Wat bewaar ik’ 
hierboven). 
 
Voor wanneer moet ik afstorten?  
 
Zo snel mogelijk en uiterlijk zes weken na de collecte. 
 

21 tot en met 26 juni 2021 Collecteweek 
Zo snel mogelijk en uiterlijk 7 augustus 2021. Geld storten bij de bank 
Zo snel mogelijk en uiterlijk 21 augustus 2021. • Collectantengegevens bijwerken  

• Afrekenstaat, stortingsbewijzen, 
collectantenlijsten, telbriefjes en eventueel 
declaratieformulier opsturen in bijgeleverde 
envelop. 
• Opsturen door de bank geweigerd geld en 
eventueel buitenlands geld in bijgeleverde 
envelop. 
• Collectanten bedanken.  

 
 
Voor wanneer moet ik de afrekenstaat insturen?  
 
Zo snel mogelijk en uiterlijk 21 augustus 2021. Zo kunnen wij alles op tijd verwerken en in september 
de totale opbrengst bekend maken. De afrekenstaat vind je bij de administratieve papieren die we je in 
mei hebben toegestuurd.  
 
Let op: de digitale collecteopbrengsten (van de iDEAL QR-code of de mobiele collecte) hoef je niet in te 
vullen.  
 
Moet ik ook de opbrengst van de digitale collecte op de afrekenstaat invullen?  
 
Nee, je vult alleen de opbrengst van het contante geld in.  
 



 
Er staan 2 bankrekeningnummers in de collectehandleiding. Op welk nummer stort ik af?  
 
Als je bij Rabobank afstort, stort je af op NL03 RABO 0380 4308 00.  
 
Bij ABN AMRO hoef je geen rekeningnummer in te vullen bij het storten van munten. Hier raak je op  
het tegelscherm het logo van de Maag Lever Darm Stichting aan.  
 
Bij de sealbagstorting vul je het rekeningnummer van ABN AMRO in op het formulier 
Stortingsspecificatie. Dit formulier voeg je bij de biljetten in de sealbag. Het nummer dat hier moet  
staan is: NL93 ABNA 0490 2371 00.  
 


