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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.  
Sindsdien wordt er jaarlijks gecollecteerd door de GDW in Heeze en Leende. Helaas heeft men in 2020 
moeten besluiten om de GDW 2020 in het voorjaar (30 maart – 2 april) af te lassen in verband met het 
corona virus. Het bestuur overlegde over de mogelijkheden: een collecte in het najaar, een digitale 
collecte of een jaar overslaan. De keuze werd voorgelegd aan alle coördinatoren van de deelnemende 
Goede Doelen. Het merendeel van hen wilde de collecte doorschuiven naar volgend voorjaar.  Hierbij 
werd rekening gehouden met het feit dat een groot aantal collectanten binnen de risicogroep behoort. 
Maar ook de financiële onzekerheid voor vele inwoners. Het voornemen was om in het voorjaar van 
2021 een GDW te organiseren. Helaas kampten we nog steeds met coronamaatregelen, waardoor 
besloten werd om de GDW uit te stellen naar het najaar.  
In dit verslag leest u een terugblik op het gevoerde beleid in 2020 en 2021 alsmede de resultaten van 
2021 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 2021. 
 
Linda Slager-Maas. 
Februari 2022. 
 
 
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.  
In 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 17 of 19 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 leden van het organisatiecomité terug te vinden, die de GDW 2021 hebben 
georganiseerd. 
 

Naam Afgevaardigd namens goed doel 
Eveline van Bree Alzheimer Nederland 
Anton Evers (voorzitter en penningmeester) Amnesty Internationaal en Longfonds 
Arianne Grapendaal Nederlandse Brandwondenstichting 
Lilian Bongers Epilepsie NL 
Wilhelmien Smolenaers Hartstichting 
Yvonne Lobbezoo Hartstichting en Nationaal MS fonds 
Marleen Aalbers Hersenstichting  
Marianne Cuijpers Hersenstichting 
Diane Wilde Nationaal Fonds Kinderhulp 
Margot van den Boer KWF en Maag-Lever-Darm Stichting 
Anje Dousma-Kunst Nierstichting 
Linda Slager-Maas Het Gehandicapte Kind 
Wilma van de Vin Prinses Beatrix Spierfonds 
Petra van Eersel (secretaris) Reuma Nederland 
Tine Casimir Rode Kruis 
Nico Thijs Handicap NL en Fonds Gehandicaptensport 
Kees Eichhorn (collectantenleider)  Handicap NL en Fonds Gehandicaptensport 
Kees de Weijer Diabetes Fonds 

Anton Evers, Margot van den Boer, Petra van Eersel (tot 9 oktober 2021), Yvonne LobbeZoo (vanaf 9 
oktober 2021) en Linda Slager-Maas zijn ook 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 één keer bijeen, voornemens om de Goede Doelen Week Heeze 2020 te 
organiseren: 4 november 2019. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest destijds: nieuwe 
coördinatoren, flessenactie, drukwerk, adressenbestand, collectanten en verdeling over 
coördinatoren en publiciteit.  
Naast deze fysieke vergaderingen heeft het organisatiecomité per mail onderling contact gehouden. 
Helaas heeft men in 2020 moeten besluiten om de GDW 2020 in het voorjaar (30 maart – 2 april) af 
te lassen in verband met het corona virus.  
 
Het organisatiecomité kwam twee keer bijeen om de Goede Doelen Week Heeze 2021 te organiseren: 
22 juni en 11 november 2021. Ook dit jaar heeft er naast de fysieke vergaderingen contact per mail 
plaatsgevonden. 
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in vergaderingen zijn: sponsors, flessenactie, drukwerk, 
adressenbestand, collectanten en verdeling over de coördinatoren, publiciteit, financiën, organisatie 



van bussen verdelen, telavond en invullen van formulieren en verloop van de collecteweek, evaluatie 
en GDW 2022.  
 
 
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 leden van het 
organisatiecomité terug te vinden, die de GDW 2021 georganiseerd hebben. 
 

Naam Afgevaardigd namens goed doel 
Esther Kunstt KWF 
Rama Delhoofen KWF 
Gea van Opbergen Hartstichting 
Linda Slager-Maas (secretaris) Het Gehandicapte Kind 
Karin Osten Epilepsie NL 
Marjan van Uijthoven (voorzitter en collectantenleider) Alzheimer Nederland 
Marleen Aalbers Hersenstichting  
Nelly Verhoeven  Longfonds 
Anton Evers (penningmeester) Amnesty International  
Anja van der Sande Rode Kruis 
Lucy Staals (collectantenleider) Prinses Beatrix Spierfonds 
Ria Dommels Nederlandse Brandwondenstichting 
Ingeborg van Meggelen  Nierstichting  
Carla van Heugten  Kinderhulp 
Rinie Hendriks Reuma Nederland 
Nelleke van Dijk Diabetes Fonds 
Fons van den Heuvel Fonds Gehandicaptensport 
Margot van den Boer Maag Lever Darm Stichting 

Marjan van Uijthoven, Anton Evers, Margot van den Boer, Esther Kunstt (tot 1 juli 2021), Carla van 
Heugten (vanaf 1 juli 2021) en Linda Slager-Maas zijn ook 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 twee keer bijeen, voornemens om de Goede Doelen Week Leende 2020 
te organiseren: 7 november 2019 en 12 februari 2020. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest 
destijds: sponsoring, werving nieuwe collectanten, jaarverslag 2019, publiciteit, praktische zaken 
rondom bussen verdelen, telavond en invullen van formulieren en verloop van de collecteweek, en tot 
slot financiën.  
Naast deze fysieke vergaderingen heeft het organisatiecomité per mail en what’s app onderling 
contact gehouden. 
Helaas heeft men in 2020 moeten besluiten om de GDW 2020 in het voorjaar (30 maart – 2 april) af 
te lassen in verband met het corona virus.  
 
Het organisatiecomité kwam twee keer bijeen om de Goede Doelen Week Leende 2021 te organiseren: 
30 juni en 20 oktober 2021. Ook dit jaar heeft er naast de fysieke vergaderingen contact per mail en 
what’s app plaatsgevonden. 
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in vergaderingen zijn: organisatie van bussen verdelen, 
telavond en invullen van formulieren en verloop van de collecteweek, overige praktische zaken, 
drukwerk, verloop GDW 2021, financiën, stichting bestuur en GDW 2022.  



 
 
2.6 Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende 
Het bestuur van de stichting heeft in 2020 éénmaal vergaderd op 7 oktober 2020. Onderwerpen die 
aan de orde zijn geweest tijdens deze vergadering zijn: collecteweek 2021, manier van collecteren in 
corona tijd en financiën. 
Het bestuur van de stichting heet in 2021 éénmaal vergaderd op 22 november 2021 (vanwege 
coronamaatregelen via Teams). Onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens deze vergadering 
zijn: terugblik op de collectes in Heeze en Leende, financiën, collecteweek 2022 en rooster van 
aftreden. 
Naast deze vergaderingen heeft het bestuur contact gehouden via what’s app. 
 
Op het rooster van aftreden is terug te vinden dat in 2021, Esther en Petra af konden treden. Zij hebben 
beiden de keus gemaakt om daadwerkelijk af te treden. Esther is inmiddels per 1 juli 2021 opgevolgd 
door Carla van Heugten en Yvonne Lobbezoo heeft op 9 oktober 2021 Petra vervangen. De taak 
secretaris van het stichtingsbestuur is per 9 oktober 2021 overgenomen door Linda Slager-Maas. 
 
 
 
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 opnieuw 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 voorgaande jaren, een subsidie van de gemeente 
ontvangen. De Rabobank vergoed de kosten van storten en incassomachtigingen. 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 2021 
Kinderhulp € 1.932,63 
Prinses Beatrix Spierfonds € 1.671,88 
Reuma Nederland € 2.279,08 
KWF € 4.222,78 
Rode Kruis € 2.589,01 
MS-fonds € 1.450,68 
Alzheimer Nederland € 3.106,28 
Hersenstichting € 2.733,88 
Hartstichting € 2.840,69 
Amnesty International € 1.825,83 
Handicap NL € 974,08 
Maag-Lever-Darm stichting € 2.074,88 
Het Gehandicapte Kind € 1.607,53 
Nederlandse Brandwondenstichting € 1.540,23 
Longfonds € 1.649,16 
Epilepsie NL € 1.326,56 
Nierstichting € 1.863,18 
Fonds Gehandicaptensport € 1.349,68 
Diabetes Fonds € 1.263,65 
Totaal ontvangen: € 38.301,68 

  
 
3.3 Goede Doelen Week Leende 
GDW Heeze-Leende heeft, net als voorgaande jaren, een subsidie van de gemeente ontvangen. De 
Rabobank vergoed de kosten voor stortingen en incassomachtigingen. Dit jaar was er helaas geen 
sponsor voor het drukwerk gevonden. Ook was er dit jaar geen flessenactie. Het gesponsorde 
drukwerk en de flessenacties (tweemaal) in Heeze hebben ervoor gezorgd dat de onkosten ook voor 
GDW Leende beperkt konden blijven. Daardoor kunnen de giften door inwoners naar de goede doelen 
gestort worden.  
 
In onderstaand schema is te zien welk bedrag ieder fonds ontvangen heeft.  

Doel Donatie in 2021 
Kinderhulp € 1.527,85 
Prinses Beatrix Spierfonds € 1.044,10 
Reuma Nederland € 1.400,85 
KWF € 2.933,60 
Rode Kruis € 1.015,98 
Alzheimer Nederland € 1.813,85 
Hersenstichting € 1.794,35 
Hartstichting € 2.693,10 
Amnesty International € 985,35 
Diabetes Fonds € 820,47 
Het Gehandicapte Kind € 1.730,90 
Nederlandse Brandwondenstichting € 1.083,85 
Longfonds € 1.197,60 



Epilepsie NL € 923,85 
Nierstichting € 1.322,60 
Maag Lever Darm Stichting € 1.739,35 
Fonds Gehandicaptensport € 912,37 
Totaal ontvangen: € 24.940,00 

 
 
4. Vooruitblik 2022 
 
4.1 Goede Doelen Week Heeze 
Tijdens de vergadering op 11 november 2021 heeft het comité de GDW Heeze 2021 geëvalueerd. Het 
comité is van mening dat er dit jaar weer een mooi bedrag is opgehaald dat ook nog eens ruim 
tweeënhalfduizend euro meer was dan vorig jaar. Dit had de organisatie van de GDW Heeze niet 
verwacht daar er veel mensen in deze periode niet thuis bleken.  
De telavond was dit jaar opnieuw in het Gemeentehuis. Dit zal in 2022 ook weer het geval zijn. 
Voor de GDW 2022 zal het adressenbestand en de routeverdeling opnieuw worden bekeken. Dit omdat 
het aantal collectanten is teruggelopen. Er wordt ook gekeken naar de logica van de routes 
(bijvoorbeeld hele straten indelen, i.p.v. stukken straat). Hierbij dient gekeken te worden vanuit het 
oogpunt van de collectant: wat is praktisch voor hem/haar tijdens het lopen van de route.  
Er zal geïnformeerd worden door Kees v.d. Groenendaal (vervanger Petra van Eersel, zie hieronder) of 
Tableaux opnieuw bereid is sponsor te willen zijn voor het drukwerk voor Goede Doelen Week Heeze. 
Het gaat hierbij niet alleen om formulieren en enveloppen. Ook legitimatiebewijzen en stickers voor 
op de bussen dienen opnieuw gedrukt te worden. 
Daarnaast zal er ook geïnformeerd worden bij de AH (Kees de Weijer) en de COOP (Kees Eichhorn) of 
er in 2022 ook deelgenomen kan worden aan de flessenactie.  
Komend jaar zal tevens de taakverdeling opnieuw inzichtelijk gemaakt, omdat er weer nieuwe 
coördinatoren zijn. 
Helaas heeft Petra van Eersel (Reuma Nederland) te kennen gegeven dat zij als coördinator zal 
stoppen. Dit wordt overgenomen door Kees v.d. Groenendaal. Hij zal ook haar taak als secretaris van 
de GDW Heeze op zich nemen. Marleen Aalbers was tijdelijk coördinator voor de Hersenstichting, 
inmiddels is er een nieuwe coördinator gevonden door de Hersenstichting. Dit is Marianne Cuijpers. 
Ook Lilian Bongers (Epilepsie NL) zal haar taak als coördinator neerleggen. Voor haar is tot op heden 
nog geen vervanger gevonden. In het verleden is besloten dat een fonds 1 jaar mee mag doen zonder 
coördinator, en dit jaar kan gebruiken om een nieuwe coördinator te zoeken. Het Epilepsie fonds kan 
dus sowieso volgend jaar nog meedoen 
 
4.2 Goede Doelen Week Leende 
Tijdens de evaluatievergadering op 20 oktober 2021 kwam het comité tot de conclusie dat de GDW 
Leende 2021 weer een succes was. Op de avond van de collectebussen inname kwamen er vanuit de 
collectanten veel  positieve reacties. En de opbrengst was boven verwachting en hoger dan in 2019 
(€24.940 t.o.v. €20.635 in 2019).  
De organisatie en voorbereidingen van de GDW Leende zijn over het algemeen goed verlopen. Naar 
aanleiding van de collecteweek zijn er wel nog een aantal verbeterpunten.  
Met betrekking tot het drukwerk zijn er voor 2022 wat punten die moeten gebeuren. Allereerst moet 
er gekeken worden naar ander papier voor de invulformulieren. Dit papier is te glad, hierdoor zijn de 
machtigingen e.d. niet makkelijk in te vullen. Daarnaast moeten er nieuwe niet thuiskaartjes besteld 
worden, welke groter zijn dan die van afgelopen jaar. Dit zodat ze niet gemakkelijk kwijtraken tussen 
de post. Tot slot is er het idee om een vakje op de envelop te laten drukken waarin de collectant kan 
aangeven wanneer en hoe laat de enveloppen worden opgehaald. 
Het aantal routes dient komend jaar uitgebreid te worden vanwege nieuwbouw Marijkeplein, oude 
school en hoek Broekerstraat en Julianalaan. 



Er worden nieuwe presentjes aangevraagd bij enkele goede doelen, die uit gedeeld kunnen worden 
aan de collectanten bij het inleveren van de collectebussen. 
Tijdens de GDW in Best zou er veel gebruik gemaakt zijn van een QR-code. Mensen kunnen deze 
scannen en direct geld overmaken. Er wordt uitgezocht of dit ook interessant voor GDW Heeze-Leende 
is. 
Er dient op zoek gegaan te worden naar een sponsor voor het drukwerk. Dit zou veel onkosten schelen, 
die niet hoeven doorberekend te worden aan de goede doelen. Daarnaast zal er bij de Plus 
geïnformeerd worden of er nog mogelijkheid is voor deelname aan de flessenactie in 2022.  
Esther Kunstt stopt na de GDW 2021 definitief, zij draagt het stokje nu definitief over aan Rama 
Delhoofen. 
 
4.3 Stichting Goede Doelen Week Heeze-Leende 
In zowel Leende als Heeze was er hogere opbrengst dan in 2019. Iets wat beiden organisatiecomités 
niet verwacht hadden. Over het algemeen zijn beiden Goede Doelen Weken goed verlopen. Er blijft 
altijd ruimte voor wat kleine verbeterpunten.  
Het percentage teruggekomen enveloppen lag in zowel Leende als Heeze een stuk lager dan twee jaar 
geleden (Heeze 33,1%/ Leende 51,2% in 2021, t.o.v. Heeze 39,7%/ Leende 58,9% in 2019). Een 
onderliggende oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat er vanwege het mooie weer en de timing (eerste 
week na schoolvakantie) veel mensen niet thuis waren. De totale opbrengst is hoger vanwege het 
gemiddeld hoger bedrag per envelop. Er zal volgend jaar opnieuw gekeken worden naar het 
percentage teruggekomen enveloppen. Als dit opnieuw lager uitvalt of gelijk blijft, zal er opnieuw 
bekeken worden wat hieraan gedaan kan worden. 
In zowel Leende als Heeze komen er zoals het er nu uitziet geen nieuwe fondsen bij in 2022.  
De Goede Doelen Week 2022 zal in zowel Heeze als Leende gehouden worden van 4 tot en met 7 april 
2022 (week 14). Het stichtingsbestuur is zich ervan bewust dat het helaas afwachten is wat mogelijk is 
qua organisatie GDW gezien de corona.  Zij heeft er daarom voor gekozen om alvast naar mogelijk 
alternatieve data later in het jaar te kijken. Wanneer er weer voor september gekozen zou worden is 
de week van 11 september een optie. Dit jaar bleek dit echter niet ideaal, vanwege het 
regelen/organiseren in de zomervakantie. De week van 5 juni, 12 juni (Rode kruis) en 19 juni (Maag 
lever darm  stichting) zouden ook opties kunnen zijn. De week van 5 juni lijkt minder geschikt  omdat 
6 juni tweede Pinksterdag is.    
 
In 2022 staan Margot en Linda op het rooster van aftreden. Zij kunnen er voor kiezen om af te treden 
of kunnen herkozen worden.   


