Checklist comitéleden inzamelavond Goede Doelen Week Well
versie 2013

Materialen: collectantenkaart, telkaart, legitimatiebewijs, collectebus, attentie
collectanten.
Voor een correct verloop van de inzamelavond zoals uitgewerkt in het draaiboek
en de Statuten (van de stichting GDWW), volgt hier een checklist van punten
waaraan gedacht moet worden. De volgorde van afhandeling is niet verplicht,
maar je kunt wel fouten voorkomen door deze volgorde aan te houden.
* Openmaken collectebus en aanwezige enveloppen, tellen aangetroffen
geldbedrag per enveloppe, controleren of dit overeenstemt met het totaal aan
ingevulde bedragen op de goededoelenlijst. Bij een verschil wordt deze
regeling toegepast:
– Word bij geen enkel goed doel een bedrag vermeld, dan wordt het geldbedrag
gelijkelijk verdeeld over alle vermelde goede doelen.
– Is het geldbedrag groter dan het totaal aan ingevulde bedragen dan wordt het
teveel evenredig verdeeld over de doelen waar een bedrag werd ingevuld.
– Is het geldbedrag kleiner dan het totaal aan ingevulde bedragen dan wordt
het tekort evenredig in mindering gebracht bij de doelen waar een bedrag werd
ingevuld. Komt een goed doel al doende uit op € 0,-, dan wordt het verschil
evenredig in mindering gebracht bij de overblijvende goede doelen.
Voorbeeld:3 doelen krijgen resp. 5-3-1 euro van een gever;
- Nierstichting € 5,- Jantje Beton € 3,- Hartstichting € 1,en er zit maar € 5,- in de enveloppe dan moet er € 1,33 (het tekort van € 4,gedeeld door 3) bij elk doel in mindering worden gebracht. De Hartstichting komt
op € 0,-, de Nierstichting op € 3,- en Jantje Beton op € 2,- (elk € 2,- minder door
het tekort van € 4,-).
* Invullen van de bedragen voor elk goed doel op de telkaart per enveloppe.
* Je hoeft de kolommen niet meer te totaliseren; dit gebeurt op de aanwezige
laptop(s). Wil de collectant het totaalbedrag weten, dan wordt de telkaart bij
voorrang behandeld op de laptop.
* De collectant en het comitélid tekenen beiden de telkaart en daarna de
collectantenkaart. Je neemt naast de collectebus ook het legitimatiebewijs met
badge in.
* Je bedankt de collectant voor het collecteren en wijst hem/haar op het
presentje dat bij de uitgang staat.

