
 
 

Meldingformulier                                               collecte/inzamelingsactie 
 

U wordt verzocht eerst de toelichting / voorschriften te lezen en daarna onderstaande vragen 
zo volledig mogelijk in te vullen. 

Valt de collecte in een “vrije periode” volgens het Collecterooster van het Centraal Bureau 
fondsenwerving? (Bel zo nodig voor informatie hierover met het team Frontoffice Publieksbalie) 
0   ja. Vul het meldingformulier verder in. 
0   nee. Indien u “nee” heeft aangekruist, is geen collecte mogelijk. 
 
Aanvrager 
 
Organisator van de 
collecte/inzameling 
 
Naam en voorletters 
 
Adres 
 
Postcode en woonplaats 

 
Telefoonnummer / mobiel 
(waarop u tijdens kantooruren 

bereikbaar bent) 
E-mailadres 
 

 
 
 

........................................................…………………………… 
 
........................................................…………………………… 
 
........................................................…………………………… 
 
........................................................…………………………… 

 
 
……………………………...……………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 

De collecte/inzameling 
wordt gehouden in  
 
In de periode 

 

 
...............................................………………………………….. 
 
van ………….............tot en met ……….................................. 

 
Ter gelegenheid 
waarvoor wordt de 
collecte gehouden? 
 

 
...............................................………………………………….. 
 
 

Ondertekening 
 
Naam 
 
Datum 
 
Handtekening 
 

 
 
  ………..............................................……………………………. 
 

........................................................……………………………. 
 
   ………………………………………………………………………. 
 

Stempel voor akkoord:                         datum: 
 
 
 
 
 Legesvrij! 

 



 
Toelichting/voorschriften   Melding collecte/inzamelingsactie 
 
 
 

Voorschriften waaraan een collecte moet voldoen: 

1. Collecteren/inzamelen vindt plaats in de vrije periode.   
Verlenging van de collectetermijn is mogelijk, waarbij echter rekening moet worden 
gehouden met de mogelijkheid, dat de volgende vrije periode eerst enige maanden 
later kan vallen. 

2. Als in de toegewezen periode geen collecte/inzamelingsactie wordt gehouden moet 
dit vroegtijdig aan het team Frontoffice Publieksbalie, tel. (0315) 292 292, kenbaar 
worden gemaakt. 

3. Het resultaat van de inzameling moet schriftelijk binnen één maand na de gehouden 
collecte ondertekend aan de afdeling Veiligheid worden overgelegd (zie bijgevoegde 
collectestaat). 

4. Collectanten moeten de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. 
 
 
Collectebussen/gebruik van lijsten 
Het gebruiken van gesloten en verzegelde collectebussen en deze te voorzien van een 
duidelijk opschrift heeft de voorkeur boven het gebruik van lijsten. 
 
Voor het collecteren kunt u collectebussen reserveren. Indien u dit wenst kunt u hierover 
contact opnemen met de bodes, tel. (0315) 292 292. 
 



 
Collectestaat 
Onderstaande collecte werd gehouden in: 
 
………………………………………………………………………………………….(plaats) 
 
………………………………………………………………………………………….(gemeente) 
 
………………………………………………………………………………………….(provincie) 
 
in de periode van : ………………………………..t/m……………………………….……………………… 
 

De collecte werd gehouden door: 
 
………………………………………………………………………………………….(collecte-organisator) 
 
………………………………………………………………………………………….(adres) 
 
………………………………………………………………………………………….(postcode/plaats) 
 
………………………………………………………………………………………….(contactpersoon) 
 

Opbrengst collecte: 
 
€ ………………………………………(bruto opbrengst van de collecte) 
 
€ ………………………………………(kosten verbonden aan de collecte) 
 
€ ………………………………………(netto opbrengst van de collecte) 
 
€ ………………………………………(premie organiserende instellingen) 
 
€ ………………………………………(af te dragen) 
 

 
Het bedrag ad €……………werd ten gunste gebracht van: ………………………………………………… 
 
Naam van de met de leiding van de collecte belaste persoon : …………………………………………. 
 
Handtekening       : …………………………………………. 
 

 
De collecte werd gemeld bij: 
 
 
………………………………………………………….   …………………………………. 
(Naam gemeenteambtenaar)      (gemeentestempel) 
 

 
Toelichting 
Deze collectestaat, na invulling door de organisator, terugsturen naar de gemeente. De gemeente 
neemt de gegevens over op een jaaroverzicht van het Centraal Bureau Fondsenwerving. 
 


