
Fundraising



Fundraising
is plannen, communiceren en ondertussen: volhouden, 

uitrollen & oogsten



inhoud

plannen

volhouden

communiceren

uitrollen & oogsten

& blijven communiceren



wie wat waar wanneer & hoe

plannen



wat wil je doen?

plaats is vaak bepalend 
voor de timing

waar?

check kalenders van 
mogelijke sponsors & 
geïnteresseerden

wanneer?

maak een goed draaiboek

hoe?

plannen 

kosten en inkomsten 
plannen helpt bij de 
realisatie

budgetteer



duidelijk, gericht, via verschillende 
kanalen

communiceren



wat moeten de mensen weten?

duidelijk

wie wil je bereiken?  
hoe ga je ze bereiken?

heb je de gegevens om hen te bereiken?
goede database

gericht

welke media gebruik je?

kanalen



vertel luid waarom je de 
actie doet, voor welk goed 
doel, etc.

Zorg voor een goede 
naam voor je actie

sponsors
genodigden/klanten

wie wil je bereiken?

communiceren 

je website
een mailingprogramma
sociale media
printed media
sponsordossiers/contact
de pers

welke communicatie-
kanalen wil je 
gebruiken?

adressen
emailadressen

heb je de gegevens van 
wie je wil bereiken?



je eigen website
website 112B
lionsbase
de website van de 
gemeente of andere 
platformen

website

affiches
brochures
brieven
sponsordossier

printed media

communicatiekanalen

mailchimp
la posta
wix
odoo
...
P.S. zorg voor actuele 
mailadressen!!

mailingactie

facebook
instagram
linkedIn
Youtube
twitter
...
• aangepast aan je publiek

social media * aandacht in de pers



• keep your troops focused & motivated
• Koester je vrijwilligers/leden

volhouden



• zorg dat iedereen weet wat z'n taak is
• hou de vinger aan de pols terwijl de 

actie loopt
• geniet samen van je succes!

uitrollen & 
oogsten



hier leg je de basis voor nog meer 
succes voor je volgende 

fundraisingsactie

en blijven 
communiceren



• bedank je publiek/sponsors
• geef feedback over de actie bv. 

info wanneer je centen aan 
goede doelen geeft.

• duidelijk, gericht, via 
verschillende kanalen

communiceren



Info -
boeken

https://www.gofundme.com/nl-nl/c/fundraising-tips

boeken



Info –
opmaak-
programma

https://www.canva.com/

https://www.canva.com/


Info – mailing-

programma’ s

https://mailchimp.com/guesswork/?gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy56rmExUUW0N
T6IJfXc_-
L_XloU7Qh9EMClW36wo16a_oAWO1qGJ9lBoC8VoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&currency=
EUR

https://laposta.nl/ - tot 2000 mailingadressen gratis mailen

https://www.odoo.com/nl_NL

https://www.squarespace.com
Websites & mailingprogramma

https://nl.wix.com
Websites & mailprograa-mma - abonnement

https://mailchimp.com/guesswork/?gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy56rmExUUW0NT6IJfXc_-L_XloU7Qh9EMClW36wo16a_oAWO1qGJ9lBoC8VoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&currency=EUR
https://mailchimp.com/guesswork/?gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy56rmExUUW0NT6IJfXc_-L_XloU7Qh9EMClW36wo16a_oAWO1qGJ9lBoC8VoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&currency=EUR
https://mailchimp.com/guesswork/?gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy56rmExUUW0NT6IJfXc_-L_XloU7Qh9EMClW36wo16a_oAWO1qGJ9lBoC8VoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&currency=EUR
https://mailchimp.com/guesswork/?gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy56rmExUUW0NT6IJfXc_-L_XloU7Qh9EMClW36wo16a_oAWO1qGJ9lBoC8VoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&currency=EUR
https://laposta.nl/
https://www.odoo.com/nl_NL
https://www.squarespace.com/
https://nl.wix.com/

