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VERTEL OVER JE ACTIE

Leg aan zoveel mogelijk mensen uit
waarom je geld inzamelt. Mond-tot-
mondreclame is een geweldige manier om
het momentum voor je inzamelingsactie te
vergroten. Met een flyer gaat het nog
sneller!

Wij ondersteunen je met posters en flyers voor
jouw doelgroep!

MAAK DONEREN MAKKELIJK

Maak doneren zo makkelijk mogelijk. Kies
voor een erkend platform zoals
doneeractie.nl, gofundme.nl of onze eigen
crowdfundingspagina. Vermeld in al je
berichten de link waar men terecht kan
voor een donatie, of maak een QR-code
aan.
 
Let wel: sommige mensen betalen liever met
contant geld. Bedenk daarom ook een
makkelijke manier om contant te doneren. 

 

BEDENK ACTIVITEITEN 

Bedenk een leuke activiteit die niet te
tijdrovend is om op te zetten. Doe bijvoorbeeld
mee met een bestaand evenement, verkoop
oude spullen of regel een statiegeld- actie. 

Tijdens de inzamelingsactie stellen wij de
BelevenisTafel graag voor een proefweek
beschikbaar. Zo kun je het het doel van de actie
nog eens onder de aandacht brengen. 

MAAK GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

Deel voortdurend berichten over je actie op
sociale media. Maak een pagina aan op
Facebook en laat zien waarom je de touchtafel
zo graag in huis wil hebben. Vergeet nooit de
link te vermelden waar men terecht kan voor
een donatie. Tags ons, dan delen wij je posts! 

Om je crowdfunding een extra boost te geven
ondersteunen wij je graag met een betaalde
advertentie op Facebook. 

 

BENADER BEDRIJVEN

Vergeet niet om lokale bedrijven te vragen een
donatie te doen voor de aanschaf van de
BelevenisTafel. Je zult zien dat er veel sociaal
verantwoordelijke bedrijven zijn die je graag
willen helpen. 

Als dank kun je een bericht schrijven over hun
donatie op social media en in je nieuwsbrief.
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CROWDFUNDING

https://www.belevenistafel.nl/crowdfunding/
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BEPAAL EEN STREEFDATUM

Of je de BelevenisTafel nu binnen 50, 100 of
300 dagen in huis wilt hebben, zet van te
voren een deadline in de agenda! Een
streefdatum zorgt ervoor dat je aandacht
niet verslapt en motiveert donateurs hun
donatie niet uit te stellen. 

Blijf actief, blijf werven en blijf geloven dat het
lukt. Dan haal je het bedrag zeker bij elkaar.

ZORG VOOR EEN STARTBEDRAG

De ervaring leert dat donateurs zich vaak
laten leiden door eerder gemaakte
donaties. Doe daarom zelf een eerste
donatie en vraag dan of je familie, vrienden
en collega’s jouw actie willen steunen.

Anderen zullen met een mooie start sneller
gemotiveerd zijn het bedrag aan te vullen. 
 

 

VERSTUUR EEN PERSBERICHT

Stuur een persbericht over je actie naar
regionale nieuwssites en huis-aan huisbladen.
Is de BelevenisTafel op proef? Maak dan
meteen mooie foto’s die je kunt meesturen.
Vergeet niet om eerst toestemming te vragen
aan de mensen die op de foto staan.

Geen schrijfheld? Geen probleem! Onze redactie
helpt je graag met het schrijven van de teksten!

BEDANK JE DONATEURS

Met een bedankje houd je je donateurs
betrokken en toegewijd om je doel te behalen.
Je kunt donateurs een persoonlijke mail sturen,
supporters in het zonnetje zetten op social
media of een handgeschreven kaartje sturen.
Een kleine moeite die zeer gewaardeerd wordt. 

Soms kan een bedankje zelfs inspiratie geven voor
een volgende donatie.  

COMMUNICEER DE TUSSENSTAND

Sponsoren willen graag weten hoe het gaat met
je actie. Houd hen op de hoogte van de
tussenstand via de mail, social media en door
het te vertellen. Natuurlijk vraag je steeds of je
sponsoren mensen kennen die ook hun
steentje willen bijdragen.  

Is het bedrag gehaald? Maak een feestje van het
ontvangst van de BelevenisTafel!
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