
	  

Stappenplan	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Het	  onderstaande	  stappenplan	  geeft	  u	  een	  duidelijke	  richtlijn	  in	  het	  organiseren	  van	  een	  inzameling	  
voor	  VLA.	  Voor	  vragen	  en	  advies	  kunt	  u	  altijd	  informatie	  opnemen	  met	  de	  afdeling	  voorlichting	  van	  
VLA	  via	  voorlichting@voedselloketalmere.nl	  of	  telefonisch	  036-‐750	  50	  85	  

• In	  de	  voorbereiding	  
Stap	  1:	  	  Neem	  contact	  op	  met	  VLA	  
	  

-‐ voorlichting@voedselloketalmere.nl	  
-‐ Bespreek	  met	  de	  contactpersoon	  van	  VLA	  de	  volgende	  punten:	  

o Op	  welke	  wijze	  wilt	  u	  VLA	  ondersteunen	  met	  de	  inzameling	  
o Geef	  aan	  hoeveel	  kratten	  u	  nodig	  heeft	  of	  geef	  aan	  dat	  u	  zelf	  zorgt	  voor	  

bananendozen	  (	  Let	  op	  dat	  u	  zorgt	  voor	  zoveel	  mogelijk	  één	  maat	  dozen).	  
o Spreek	  af	  wanneer	  de	  lege	  kratten	  gebracht	  en	  de	  gevulde	  gehaald	  moeten	  worden	  

of	  spreek	  af	  dat	  u	  de	  ingezamelde	  goederen	  zelf	  brengt	  
o Spreek	  af	  wat	  u	  nog	  meer	  nodig	  heeft:	  een	  banner,	  een	  of	  meer	  collectebussen,	  

flyers,	  een	  powerpoint	  (om	  de	  actie	  aan	  te	  kondigen	  en/	  of	  tijdens	  de	  collecte	  )	  of	  
iemand	  die	  een	  korte	  presentatie	  komt	  geven	  tijdens	  de	  dienst.	  

-‐ Tip:	  Spreek	  eens	  af	  om	  bij	  VLA	  te	  gaan	  helpen	  /	  kijken	  als	  diaconie	  om	  een	  beeld	  te	  krijgen	  

van	  deze	  vorm	  van	  hulpverlening	  
-‐ 	  

Stap	  2:	  	  Bepaal	  het	  moment	  en	  locatie	  van	  inzamelen	  
-‐ Op	  welk	  moment	  wordt	  ingezameld?	  Houd	  je	  de	  inzameling	  op	  dankdag	  of	  op	  de	  zondag	  

erna?	  Waar	  wordt	  ingezameld?	  Welk	  tijdstip?	  
	  



Stap	  3:	  De	  voorbereiding	  
-‐ Stel	  een	  actieteam	  samen	  van	  mensen	  die	  de	  actie	  gaan	  organsieren	  en	  maak	  een	  goede	  

taakverdeling:	  
o Stel	  een	  actieleider	  aan	  
o PR	  
o Logistiek	  
o Contactpersoon	  voor	  VLA	  

TIP:	  om	  vooral	  ook	  jongeren	  bij	  de	  actie	  te	  betrekken	  	  is	  het	  goed	  om	  ook	  jongeren	  in	  
het	  actie	  team	  te	  vragen	  

-‐ Print	  en	  kopieer	  de	  voedsellijstjes	  
-‐ Werf	  vrijwilligers	  voor	  de	  inzameling	  en	  maak	  een	  taakverdeling:	  

o Vrijwilligers	  voor	  het	  aannemen	  van	  de	  producten	  	  
o Vrijwilligers	  voor	  het	  inpakken	  van	  producten	  

	  

Stap	  4:	  Genereer	  publiciteit	  
-‐ Plaats	  een	  stukje	  in	  de	  kerkbode	  om	  de	  actie	  aan	  te	  kondigen.	  Plaats	  informatie	  op	  de	  

website	  en	  op	  de	  social	  media.	  Jongeren	  lezen	  over	  het	  algemeen	  geen	  kerkbode.	  Ga	  langs	  
op	  catechese	  avond	  om	  jongeren	  te	  vertellen	  over	  de	  actie.	  

-‐ Plaats	  een	  banner	  in	  het	  kerkgebouw	  
-‐ Deel	  op	  de	  zondag	  voorafgaande	  aan	  de	  inzameling	  de	  boodschappenlijstjes	  	  uit.	  Plaats	  ook	  

een	  boodschappenlijstje	  in	  het	  kerkblad	  en	  op	  de	  social	  media.	  
-‐ Stuur	  een	  email	  rond	  naar	  de	  gemeenteleden	  met	  in	  de	  bijlage	  het	  boodschappenlijstje	  en	  

informatie	  over	  hoe	  en	  waar	  ze	  de	  producten	  in	  kunnen	  leveren.	  
-‐ Indien	  u	  op	  een	  andere	  manier	  inzamelt	  dan	  tijdens	  de	  diensten,	  kunt	  u	  eventueel	  ook	  een	  

oproep	  doen	  in	  de	  lokale	  media	  om	  te	  doneren.	  
	  

• Het	  moment	  van	  inzameling	  
Stap	  5:	  Voorafgaande	  aan	  de	  inzameling	  
Zorg	  ervoor	  dat	  de	  dozen	  /	  kratten	  op	  de	  inleverplaats	  klaarstaan	  zodat	  mensen	  op	  een	  eenvoudige	  
manier	  hun	  producten	  in	  kunnen	  leveren	  en	  er	  zo	  min	  mogelijk	  oponthoud	  is.	  

Zorg	  er	  ook	  voor	  dat	  de	  collectebussen	  op	  een	  opvallende	  plaats	  staan.	  

Zorg	  voor	  voldoende	  vrijwilligers	  bij	  het	  inleveren.	  Verdeel	  de	  taken	  vooraf.	  Een	  aantal	  vrijwilligers	  
pakken	  de	  producten	  aan	  en	  (niet	  onbelangrijk)	  bedanken	  de	  gevers.	  De	  overige	  vrijwilligers	  zorgen	  
ervoor	  dat	  de	  producten	  zoveel	  mogelijk	  gesorteerd	  worden	  ingepakt.	  

	  



Stap	  6:	  Tijdens	  de	  inzameling	  
Neem	  de	  artikelen	  in	  ontvangst	  en	  bedank	  de	  gevers.	  Zorg	  ervoor	  dat	  de	  producten	  meteen	  op	  de	  
juiste	  wijze	  wordt	  verpakt.	  Let	  op	  dat	  u	  de	  producten	  niet	  boven	  de	  doos	  laat	  uitsteken.	  Zorg	  ervoor	  
dat	  het	  niet	  te	  rommelig	  wordt	  op	  de	  locatie.	  

	  

Stap	  7:	  Na	  de	  inzameling	  	  
Inventariseer	  hoeveel	  producten	  zijn	  opgehaald.	  Neem	  contact	  op	  met	  VLA	  en	  zorg	  ervoor	  dat	  de	  
producten	  (inclusief	  eventuele	  collectebussen	  en	  banners)	  bij	  VLA	  komen	  op	  de	  wijze	  die	  is	  
overeengekomen.	  

Ruim	  alle	  rommel	  op	  en	  zorg	  ervoor	  dat	  u	  de	  koster	  te	  vriend	  houdt!	  Vergeet	  niet	  om	  de	  vrijwilligers	  
te	  bedanken!	  

• Afronding	  van	  de	  inzameling	  
Zorg	  ervoor	  dat	  de	  gemeenteleden	  worden	  bedankt	  voor	  hun	  steun.	  Plaats	  een	  stukje	  in	  het	  kerkblad	  
met	  daarin	  de	  opbrengst	  van	  de	  actie.	  Ook	  is	  het	  leuk	  om	  foto’s	  tijdens	  de	  actie	  te	  maken	  en	  deze	  op	  
de	  website	  van	  de	  kerk	  te	  zetten	  of	  te	  delen	  via	  de	  Social	  Media.	  	  

Geef	  ook	  aan	  voorlichting@voedselloketalmere.nl	  door	  wat	  de	  opbrengst	  van	  de	  actie	  was	  en	  stuur	  
een	  paar	  foto’s	  mee.	  VLA	  publiceert	  deze	  graag	  op	  de	  eigen	  website	  en	  social	  media.	  

U	  kunt	  er	  ook	  voor	  kiezen	  om	  een	  officiële	  overhandiging	  van	  de	  producten	  aan	  VLA	  te	  organiseren.	  
Op	  deze	  manier	  kunt	  u	  de	  lokale	  pers	  erbij	  betrekken.	  

	  

o Diaconale	  zondag	  

Een	  groot	  aantal	  kerkelijke	  gemeenten	  dragen	  het	  werk	  van	  VLA	  een	  warm	  hart	  toe.	  	  

Het	  kerkelijk	  seizoen	  begint	  langzaam	  weer	  op	  gang	  te	  komen.	  

Wij	  willen	  u	  vragen	  om	  (ook)	  dit	  seizoen	  het	  werk	  van	  VLA	  in	  uw	  gemeente	  onder	  de	  aandacht	  te	  
brengen.	  

	  

Hoe?	  	  

- Door	  het	  organiseren	  van	  een	  diaconale	  zondag	  of	  gemeente-‐avond	  
- Door	  het	  inplannen	  van	  een	  aantal	  collectes	  
- Door	  het	  werk	  van	  VLA	  structureel	  financieel	  te	  ondersteunen	  
- Door	  een	  kledinginzamelingsactie	  te	  organiseren	  
- Door	  levensmiddelen	  in	  te	  zamelen.	  

Wij	  kunnen	  ons	  voorstellen	  dat	  u	  graag	  geholpen	  wilt	  worden	  met	  de	  organisatie	  van	  een	  van	  
bovenstaande	  activiteiten	  



Tenslotte	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Wij	  wensen	  u	  veel	  plezier,	  zegen	  en	  wijsheid	  toe	  bij	  het	  organiseren	  van	  de	  inzameling!	  De	  
medewerkers	  van	  de	  afdeling	  voorlichting	  van	  Stichting	  VoedselLoket	  Almere	  

	  


