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op CollecteWeb. Kijk dus 
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kwf.collecteweb.nl 
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(020) 5700 590 

 

 
     
 

KWF-afdeling Velsen heeft, met 
versterking van een aantal 
vrijwilligers van buiten de afdeling, 
op 30 mei de 1e Vissenloop 
georganiseerd. Zo'n 1300 lopers 
liepen door weer en wind diverse 
afstanden om zo hun steentje bij te 
dragen aan KWF. Lokaal werd het 
evenement ook flink gesteund: de 
start/finish was op het KRNM-
terrein. Alle deelnemers kregen na 
afloop een gebakken visje van de 
lokale visboer, een lokale 
kunstenaar ontwierp een schilderij 
(zie foto), de burgemeester opende 
het evenement en er was veel 
lokale pers aanwezig. Het was een 
geslaagde dag met een geweldige 
opbrengst: 29.377 euro! Laat je 
inspireren door deze mooie actie op 
www.vissenloopijmuiden.nl. 

KWF Kankerbestrijding organiseert 
een aantal keer per jaar 
bijeenkomsten voor nieuwe 
bestuursleden. Op 30 mei jl. was de 
tweede introductiebijeenkomst in 
het KWF-kantoor in Amsterdam. 
Zo’n 55 vrijwilligers uit het hele 
land hebben het KWF-pand 
bezichtigd en zich laten informeren 
en inspireren door KWF-collega’s én 
door collegavrijwilligers. De dag 
was zeer geslaagd (zie foto). 
Iedereen was enthousiast en ging 
vol nieuwe ideeën naar huis.  
Op zaterdag 26 september is de 
volgende introductiebijeenkomst. 
Je bent (ook als niet nieuw 
bestuurslid) van harte welkom! Je 
kunt je aanmelden via e-mailadres 
bijeenkomst@kwf.nl of contact met 
mij opnemen. 

 Wat voor vrijwilliger(s) je ook 
zoekt, iemand persoonlijk vragen 
werkt altijd het beste. 
 
 Heb je de persoonlijke benadering 
geprobeerd? Bekijk dan de tips in de 
toolkit Werven van vrijwilligers 
op de Materialenbank.  
 
 Werven gaat nog makkelijker als 
alle bestaande vrijwilligers helpen 
met zoeken. Leg contact met elkaar 
via Facebook of LinkedIn of stuur 
een nieuwsbrief. Als je een vacature 
hebt, deel deze dan met een goed 

opgebouwd vrijwilligersnetwerk!  
 
 Bespreek de werving altijd in een  
bestuursvergadering of maak 
iemand binnen het bestuur 
verantwoordelijk voor de werving.  
 

 Brainstorm met je bestuur. Maak 
inzichtelijk op een plattegrond 
waar alle vrijwilligers wonen. 
Bekijk of er nog gebieden 
ontbreken. Dan kun je juist in dat 
gebied extra gaan werven. 
Vervolgens kun je ook de plaatsen 
markeren waar je vrijwilligers kunt 
werven, bijvoorbeeld bij de voetbal, 
winkelcentra of in de kerk.  
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Om alle KWF-afdelingen te 
ondersteunen bij hun activiteiten, 
hebben we de Materialenbank 
ontwikkeld. Hier vind je 
hulpmiddelen voor het verbreden 
van de activiteiten van jouw 
afdeling. Denk hierbij aan het 
organiseren van acties, het geven 
van voorlichting op scholen of het 
starten en onderhouden van een 
eigen Facebookpagina of Twitter-
account. Maar er zijn ook 
persberichten, informatie over 
nalatenschappen, toolkits over 
allerlei onderwerpen en 

KWF-collecteweek 
 
Van 7 t/m 12 september is 
het zover: de 66e 
collecteweek van KWF.  

Heel veel succes met de 
organisatie. We gaan samen 
weer voor een mooie 
opbrengst! 

verschillende soorten gratis 
beeldmateriaal beschikbaar.  
 
Zijn er onderwerpen of materialen 
die je mist? Geef dat dan vooral aan 
mij door. Dan kijken we of we extra 
materialen kunnen ontwikkelen 
om jullie afdeling nog beter te 
ondersteunen. 

 
Log in op CollecteWeb 
De Materialenbank is te vinden op 
CollecteWeb. Als je inlogt, zie je 
hem aan de rechterkant. 
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Heel veel succes met de 
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