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1.Voorwoord 
 
In januari 2017 is de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende opgericht. Dit was ook het eerste 
jaar waarin de Goede Doelen Week Heeze plaats vond. Een jaar eerder (2016) werd ditzelfde initiatief 
in Leende gestart. 
In dit verslag leest u een terugblik op het gevoerde beleid en de resultaten van 2019 van zowel GDW 
Leende als GDW Heeze. Het organisatiecomité van de Goede Doelen Week Leende en Goede Doelen 
Week Heeze dankt alle begunstigers voor hun vertrouwen en zeer gewaardeerde financiële bijdragen 
in 2019. 
 
Linda Slager-Maas. 
 
 
 
 
2.Organisatiecomité verslag 
 
2.1 Inleiding 
Goede Doelen Week Leende en Goede Doelen Week Heeze zijn opgericht voor het collectief 
organiseren in de dorpen Leende en Heeze van collecten van fondsen aangesloten bij Stichting 
Collecteplan. In plaats van wekelijks een collecte voor een goed doel worden alle beschikbare 
collectanten ingezet voor het gezamenlijk collecteren in één week.  
Sinds januari 2017 is de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende opgericht. Deze stichting heeft 
een Kamer van Koophandel nummer en een eigen bankrekening. De stichting is overkoepelend voor 
de kernen van de gemeente Heeze-Leende, opgesplitst in een apart comité per kern. Momenteel zijn 
er twee kernen, Heeze en Leende. 
 
 
2.2 Doelstelling  
Meer uitgewerkt hebben zowel GDW Leende als GDW Heeze tot doel: 

- Het ondersteunen van geld inzamelen voor de diverse fondsen.  
- Bewoners eenmaal per jaar storen in plaats van 15 of 18 collectes.  
- Bekendheid van de deelnemende fondsen bij de inwoners bevorderen. 
- Doelstelling van alle fondsen uitleggen aan collectanten en inwoners.  
- Kosten beperken voor het organiseren van de collecte week.  
- Bedrijven benaderen voor sponsoring van de GDW Heeze-Leende, enerzijds om de kosten te 

verlagen en anderzijds een extra donatie te doen per opgegeven Fonds.  
 
 
2.3 Communicatie 
De jaarlijkse collecte gebeurt met behulp van invullijsten waarop de donateurs een donatie per fonds 
kunnen aangeven. De ingevulde lijsten en het geld of eenmalige machtiging worden in een enveloppe 
gedaan en door de collectanten opgehaald met verzegelde collectebussen. 
Goede Doelen Week Leende en Goede Doelen Week Heeze streven naar heldere 
informatievoorziening met de inwoners van respectievelijk Leende en Heeze. Informatie over de GDW 
Leende en GDW Heeze is te vinden op de website via www.gdw-heeze-leende.nl.  
 
 
2.4 Organisatiecomité Goede Doelen Week Heeze 
Het organisatiecomité van Goede Doelen Week Heeze bestaat uit één of twee afgevaardigden namens 
elk goed doel dat meedoet aan de Goede Doelen Week Heeze.  Belangrijk voor de continuïteit van het 



comité is dat de goede doelen een plaatsvervangend lid benoemen als hun coördinator aftreedt. 
Gebeurt dit niet, dan wordt het desbetreffende fonds van deelname uitgesloten. In onderstaand 
schema zijn de huidige leden van het organisatiecomité terug te vinden. 
 

Naam Afgevaardigd namens goed doel 
Eveline van Bree Alzheimer 
Anton Evers (voorzitter en penningmeester) Amnesty en Longfonds 
Marjon Vorstenbosch-Jacobs (collectantenleider) Brandwondenstichting 
Lilian Bongers Epilepsiefonds  
Wilhelmien Smolenaers Hartstichting 
Yvonne Lobbezoo Hartstichting 
Piet Jacobs Hersenstichting  
Diane Wilde Nationaal Fonds Kinderhulp 
Margot van den Boer KWF en Maag-Lever-Darm Stichting 
Anje Dousma-Kunst Nierstichting 
Linda Slager-Maas NSGK 
Bep van der Kruijs Spierfonds 
Petra van Eersel (secretaris) Reumafonds 
Tine Casimir Nederlands Rode Kruis 
Denise Hamann MS-fonds 
Cees de Weijer Handicap NL 
Nico Thijs Fonds Gehandicaptensport 
Kees Eichhorn Fonds Gehandicaptensport 

Anton Evers, Eveline van Bree, Petra van Eersel en Linda Slager-Maas zijn tevens lid van het bestuur 
van de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende. Daarmee is er een link tussen de Stichting Goede 
Doelen Week Heeze-Leende en Goede Doelen Week Heeze.  
 
Het organisatiecomité kwam vier keer bijeen om de Goede Doelen Week Heeze 2019 te organiseren: 
5 november 2018, 19 februari 2019, 18 maart 2019 en 15 mei 2019. 
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in vergaderingen zijn: sponsors, flessenactie, handleidingen 
coördinatoren en voor het tellen, adressenbestand en nummering routes, jaarverslag 2018, 
terugkoppeling van het stichting bestuur, Heeze Leeft, publiciteit, subsidie, tel-locatie, organisatie van 
bussen verdelen, telavond en invullen van formulieren en verloop van de collecteweek.  
 
 
2.5 Organisatiecomité Goede Doelen Week Leende 
Ook in Leende bestaat het organisatiecomité uit één afgevaardigde namens elk goed doel dat meedoet 
aan de Goede Doelen Week.  Belangrijk voor de continuïteit van het comité is dat de goede doelen een 
plaatsvervangend lid benoemen als hun coördinator aftreedt. Gebeurt dit niet, dan wordt het 
desbetreffende fonds van deelname uitgesloten. In onderstaand schema zijn de huidige leden van het 
organisatiecomité terug te vinden. 
 

Naam Afgevaardigd namens goed doel 
Esther Kunstt KWF 
Gea van Opbergen Hartstichting 
Linda Slager-Maas (secretaris) NSGK 
Karin Osten Epilepsiefonds  
Marjan van Uijthoven (voorzitter en collectantenleider) Alzheimer 
Marleen Aalbers Hersenstichting  
Nelly Verhoeven  Longfonds 
Anton Evers (penningmeester) Amnesty International  



Henk van Geene Nederlands Rode Kruis 
Lucy Staals (collectantenleider) Spierfonds 
Ria Dommels Brandwondenstichting 
Ingeborg van Meggelen  Nierstichting  
Carla van Heugten  Nationaal Fonds Kinderhulp 
Rinie Hendriks Reumafonds 
Nelleke van Dijk Diabetesfonds 

 
Marjan van Uijthoven, Anton Evers, Esther Kunstt en Linda Slager-Maas zijn tevens lid van het bestuur 
van de Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende. Daarmee is er een link tussen de Stichting Goede 
Doelen Week Heeze-Leende en Goede Doelen Week Leende.  
 
Het organisatiecomité kwam drie keer bijeen om de Goede Doelen Week Leende 2019 te organiseren: 
1 november 2018, 13 maart 2019 en  1 mei 2019. 
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in vergaderingen zijn: jaarverslag 2018, terugkoppeling van 
het stichting bestuur, werven van nieuwe collectanten en wat er wordt verwacht van een collectant,  
eisen nieuwe kandidaat fondsen, voorstel collecteweek, sponsor, planning, publiciteit, uitdelen van 
winkelwagenmuntjes, organisatie telavond, verloop van de collecteweek en financiën.  
 
 
2.6 Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende 
Het bestuur van de stichting heeft dit jaar eenmaal vergaderd op 22 mei 2019. Onderwerpen die aan 
de orde zijn geweest tijdens deze vergadering zijn: terugblik op de collectes in Heeze en Leende, 
financiën, collecteweek 2020, wisseling van bestuursleden en mogelijkheid tot dezelfde doelen in 
zowel Leende als Heeze. Eveline van Bree heeft zich teruggetrokken als bestuurslid en is opgevolgd 
door Margot van den Boer. 
Op donderdag 12 september 2019 heeft een gedeelte van het stichting bestuur kennis gemaakt  met 
Susan Scheepers van stichting Collecteplan. 
 
 
 
 
3. Besteding van middelen 
 
3.1 Inleiding 
Het ingezamelde geld wordt volgens de door de donateurs aangegeven verdeling aan de fondsen 
overgemaakt. 
De ontvangen gelden, worden jaarlijks uitgekeerd aan de Fondsen, eventueel onder aftrek van de 
noodzakelijke kosten. Er wordt echter naar gestreefd om onkosten te dekken door middel van subsidie 
en sponsoring. 
 
 
3.2 Goede Doelen Week Heeze 
Tableaux heeft dit jaar het volledige drukwerk gesponsord. Dit is een bedrijf wat o.a. drukwerk levert. 
Zij hebben dus gesponsord door één van hun diensten aan Goede Doelen Week Heeze te verlenen. 
Daarnaast was Goede Doelen Week Heeze het goede doel van de flessenacties bij de COOP en AH. Ook 
heeft GDW Heeze-Leende, net als vorig jaar, een subsidie van de gemeente ontvangen. Dit totaal heeft 
ervoor gezorgd dat de totale onkosten gedekt worden. Daardoor kunnen de giften door inwoners 
volledig naar de goede doelen gestort worden.  
 
  



In onderstaand schema is te zien welk bedrag ieder fonds ontvangen heeft.  
Doel Donatie in 2019 
Kinderhulp € 1.685,37 
Prinses Beatrix Spierfonds € 1.478,95 
Reumafonds € 1.940,49 
KWF € 4.006,30 
Het Rode Kruis € 2.480,07 
MS-fonds € 1.569,79 
Alzheimer € 2.957,35 
Hersenstichting € 2.586,85 
Hartstichting € 2.973,40 
Amnesty € 1.738,57 
Handicap NL € 1.088,02 
Maag-Lever-Darm stichting € 2.033,44 
NSGK € 1.488,82 
Brandwondenstichting € 1.439,40 
Longfonds € 1.622,55 
Epilepsiefonds € 1.367,15 
Nierstichting € 1.888,65 
Fonds Gehandicaptensport € 1.268,50 
Totaal ontvangen: € 35.613,65 

  
 
3.3 Goede Doelen Week Leende 
Coen Heijmans heeft dit jaar het volledige drukwerk gesponsord. Daarnaast heeft GDW Heeze-Leende, 
net als vorig jaar, een subsidie van de gemeente ontvangen. Dit opgeteld bij het startbedrag op de 
rekening zorgt ervoor de onkosten gedekt zijn. Daardoor kunnen de giften door inwoners volledig naar 
de goede doelen gestort worden.  
 
In onderstaand schema is te zien welk bedrag ieder fonds ontvangen heeft.  

Doel Donatie in 2019 
Kinderhulp € 1.100,89 
Prinses Beatrix Spierfonds € 1.090,24 
Reumafonds € 1.293,34 
KWF € 2.677,74 
Het Rode Kruis € 1251,29 
Alzheimer € 1.909,69 
Hersenstichting € 1.781,63 
Hartstichting € 1.966,84 
Amnesty €     868,94 
Diabetes Fonds € 1.057,79 
NSGK €     933,84 
Brandwondenstichting € 1.200,18 
Longfonds € 1.100,34 
Epilepsiefonds € 1.000,59 
Nierstichting € 1.402,34 
Totaal ontvangen: € 20.635,68 



4. Vooruitblik 2020 
 
4.1 Goede Doelen Week Heeze 
Tijdens de vergadering op 15 mei 2019 heeft het comité de GDW Heeze 2019 geëvalueerd. Het comité 
is van mening dat er dit jaar weer een mooi bedrag is opgehaald dat ook nog eens ruim vierduizend 
euro meer was dan vorig jaar. Daarnaast was de nieuwe indeling van de wijken en straten erg goed 
geregeld, net als de nieuwe tellocatie.  
Wel vond het comité het aantal terug ontvangen enveloppen tegenvallen. In Heeze was dit 40% t.o.v. 
59% in Leende. Aan de hand hiervan zijn een aantal verbeterpunten aangehaald. Zo denkt men erover 
om d.m.v. een krant of een pagina in de Parel meer uitleg te geven waar een doel voor staat en wat er 
met het opgebrachte geld gedaan wordt. Daarnaast wordt geopperd om volgend jaar duidelijk aan de 
collectanten te vermelden (d.m.v. een brief) dat het wenselijk is, als er niemand thuis is, op een ander 
moment nogmaals terug te gaan om de envelop op te halen.  
Radio Horizon heeft dit jaar helaas niets gedaan aan de publicatie voor de Goede Doelen Week. Dit 
terwijl zij wel publicaties ontvangen hebben. Hopelijk worden deze volgend jaar wel meegenomen.  
Elly van de Loo van dagbesteding Heidecafé heeft aangegeven dat zij bereid zijn om de brieven in de 
enveloppen te stoppen, deze af te tellen en hier pakketjes van te maken. Er wordt dankbaar gebruik 
gemaakt van dit aanbod want dit scheelt veel werk voor de coördinatoren.  
Het comité is zeer blij dat Tableaux reeds heeft aangegeven ook komend jaar weer sponsor te willen 
zijn voor het drukwerk voor Goede Doelen Week Heeze. 
Helaas hebben drie coördinatoren aangegeven te willen stoppen: Bep van der Kruijs van het Beatrix 
Spierfonds, Marjon Vorstenbosch van de Brandwondenstichting en Piet Jacobs (Hersenstichting). 
Inmiddels hebben de betreffende goede doelen voor vervanging gezorgd. Cees de Weijer is 
momenteel coördinator van Handicap.nl, maar hij wil deze functie neerleggen omdat er geen voetbal 
G-team in Heeze meer is. Cees zou hiervoor in de plaats coördinator van het Diabetesfonds willen 
worden mits er voldoende collectanten hiervoor zijn. 
Komend jaar zal de taakverdeling opnieuw inzichtelijk gemaakt, omdat er drie nieuwe coördinatoren 
zijn. 
 
 
4.2 Goede Doelen Week Leende 
Tijdens de evaluatievergadering op 1 mei 2019 kwam het comité tot de conclusie dat de GDW Leende 
2019 weer een succes was. De totale opbrengst was ruim tweeduizend euro meer dan vorig jaar. In 
2019 is het aantal terug ontvangen enveloppen procentueel iets kleiner, maar het gemiddeld bedrag 
is hoger dan vorig jaar (€19,20 t.o.v. €17,36).   
Het is belangrijk om structureel en geordend te blijven werken, en niet te snel willen zijn. Hierdoor zijn 
er dit jaar wat foutjes ingeslopen, zoals verkeerd genummerde emmers. Gelukkig kwam men hier op 
tijd achter.  
Dit jaar hebben we banners laten maken en deze op overzichtelijke locaties gehangen. De banners zijn 
mooi geworden en hingen op strategische plekken. De pastoor had er echter moeite mee dat er een 
banner bij de kerk hing. Omdat dit zonder overleg was gebeurd zal er in 2020 hierover een gesprek 
met de pastoor plaatsvinden.  
Komend jaar zullen de collecte emmers vervangen moeten worden omdat er veel emmers kapot zijn.  
Er moet dus uitgekeken worden naar nieuwe emmers. Daarnaast moet er komend jaar goede plakband 
gebruikt worden waardoor de legitimatiebewijzen niet van de emmers afvallen.   
De Facebookpagina is op dit moment niet up-to-date. Deze taak zal overgenomen worden door 
Ingeborg, omdat zij hierin wat meer ervaren is.  
Er zijn een aantal straten in Leende waar het collecteren door de huidige collectanten als niet prettig 
ervaren wordt. Er zal binnen het collectantenbestand gewisseld moeten worden om deze collectanten 
te behouden. 
Tot slot zal Henk van Geene stoppen als coördinator voor Het Rode Kruis, dit doel zal dus op zoek 
moeten naar een vervangende coördinator. Zij moesten hier voor 1 oktober uitsluitsel over kunnen 



geven maar dat is niet gebeurd. Als gevolg daarvan zal het Rode Kruis in Leende volgend jaar niet 
meedoen. 
 
 
4.3 Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende 
Binnen Goede Doelen Week Heeze werd geopperd om de goede doelen in Heeze en Leende gelijk te 
trekken. Dit is lastig omdat de mogelijkheid bestaat dat er in één van de dorpen een coördinator stopt, 
waarvoor geen opvolger gevonden wordt. Wanneer het desbetreffende doel geen coördinator kan 
leveren wordt het doel van deelname uitgesloten. Wat weer zou resulteren in een verschillend aantal 
doelen in Heeze en Leende. Het stichtingsbestuur wil echter wel proberen of dit haalbaar is. Dit 
betekent dat er in Leende een coördinator en vijf nieuwe collectanten gevonden dient te worden voor 
het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, MS-fonds en de Maag-Lever-Darm Stichting. In Heeze dient 
een coördinator en 15 collectanten gevonden te worden voor het Diabetesfonds.  
Margot van den Boer geeft aan dat zij in Leende coördinator wil worden van het Maag-Lever-Darm 
Stichting.  
De Goede Doelen Week 20 zal in zowel Heeze als Leende gehouden worden van 30 maart tot en met 
2 april 2020 (week 14).  


