
 

Kom in actie met de Jantje Beton Collecte! 
 
Jantje Beton Collecte  9 t/m 14 maart 2015 
De Jantje Beton Collecte bestaat al bijna 50 jaar. Jaarlijks zetten gemiddeld zo’n 1600 
jeugdverenigingen zich in voor de collecte en lopen er meer dan 40.000 collectanten mee. De 
opbrengst in 2014 was 1,3 miljoen euro! Geld dat besteed wordt aan een van de belangrijkste 
ingrediënten van elk kinderleven: buiten spelen! Spelen is noodzakelijk voor een gezonde, sociale, 
plezierige, motorische en mentale ontwikkeling van ieder kind. 
 
Wie kan de collecte lopen? 
Alle clubs en verenigingen in Nederland die een jeugdafdeling hebben of op buitenspelen gericht zijn 
en hier geld voor kunnen gebruiken ten behoeve van (buiten)speelactiviteiten of materialen. Zij 
roepen hun leden of vrijwilligers op om te collecteren. Alleen indien alle straten in een gemeente al 
gelopen worden, kan het voorkomen dat een club niet kan deelnemen.  
 
Wat gebeurt er met de opbrengst? 
Het opgehaalde geld komt ten goede aan een van de belangrijkste ingrediënten van een kinderleven: 
spelen. 50% van de opbrengst is voor u als collecterende organisatie en de andere 50% is voor de 
projecten van Jantje Beton. Een echte win-win situatie  dus.  
 
Hoe gaat de organisatie in zijn werk? 
Indien u de enige club bent in uw gemeente die de Jantje Beton Collecte loopt, coördineert u de 
benodigde activiteiten zoals het bestellen van collectematerialen, het maken van een wijkindeling en 
de financiële afhandeling. Gaat u in een gemeente collecteren waar al gecollecteerd wordt, dan 
stemt u af met de huidige coördinator wie wat doet. Elke club heeft altijd een contactpersoon die 
coördinerende taken uitvoert. Uiteraard krijgt elke deelnemer een goede  handleiding. 
 
Jantje Beton zorgt voor alle collectematerialen (die u gratis krijgt, behalve  de collectebussen), regelt 
de collectevergunning, verzorgt landelijke communicatie, en heeft een binding & behoud- en 
wervingsprogramma. Bovendien bieden wij u allerhande tips en trucs op onze site 
www.jantjebeton.nl/collecte en Facebokpagina facebook.com/JantjebetonCollecte   
 
Hoe meld ik onze club/vereniging/stichting  aan? 
U kunt zich aanmelden door het online formulier in te vullen: http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-
we/collecte/aanmelden-voor-de-jantje-beton-collecte/  
 
Wegens de praktische voorbereiding maar ook om teleurstelling te voorkomen wanneer een andere 
club u net voor is in uw gemeente, adviseren wij uw club zo spoedig mogelijk aan te melden. 
 
Vragen? 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via een reply op deze mail, 
of via onderstaande gegevens. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Collecteteam van Jantje Beton 
 
T (030) 242 72 65 (ma-vr 08.30-17.00 uur) 
E collecte@jantjebeton.nl 
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