
Efficiënt Fundraisen 
in de club.



Waarom fundraising?

u Omdat het doel van Lions is  zwakkeren te steunen

u Voor de gemeenschap: solidariteit op lokaal, maar ook op 
internationaal niveau.

u Voor de camaraderie: samen de handen uit de mouwen steken, 
dat is de cement van een club

u Voor de naambekendheid van Lions in de gemeenschap

u Voor de Fun.



HOE BEGIN JE ERAAN?



KIES HET EVENT
WAARMEE JE  FONDSEN GAAT WERVEN



u Publiciteit?

u Nieuwe leden aantrekken?

u Lions in het licht zetten?

u Voor  de centen t.v.v. jullie goede doelen

Maar bepaal eerst je doelstellingen



u Zoek iets origineels, maak iets compleet nieuw of ga creatief om 
met een idee dat je  leent, zodat de originele bedenker er geen 
nadeel van heeft.

Doe en brainstorm van 
verschillende events die aan jullie 
doelstellingen beantwoorden



u Zal het event de doelgroep bereiken die je hebt vooropgesteld?

Stel jezelf de volgende vragen:

u Is het logistiek haalbaar?

u Is er voldoende man/vrouw-kracht om het event succesvol te 
realiseren?

u Zal de verhouding kosten/baten significant genoeg zijn om de 
vrijwilligers te motiveren om zich in te zetten?

u Kan dit event in de toekomst herhaald worden?  Als dat kan, welk 
groeipotentieel  heb je dan?



DE COMMUNICATIE
DIE BRENGT JE FUNDRAISINGACTIE ONDER DE AANDACHT EN HELPT JE 
SPONSORS TE VINDEN



Communicatie: breng je 
mogelijkheden in kaart

u Maak een inventaris van de communicatiekanalen die je kan 
gebruiken. 

u Toets af of ze van nut kunnen zijn

u Beslis welke media je wil betrekken in je communicatie en check of de 
gegevens correct zijn.  Hou alleen deze over die nuttig zijn voor het 
gebied waarin je event (en sponsors) moet aangeprezen worden



HET PLAN
WANT EEN GOED PLAN IS AL DE HELFT VAN DE WEG?



HET PLAN
u Kies een competent en betrokken iemand om de commissie voor te 

zitten.

u Beschrijf het event volledig – hoe zou het er moeten uitzien?  Hoe 
moet het aanvoelen?

u Zet een gewenst resultaat in  € op papier.

u Kies een datum voor het event (hou rekening met andere 
kalenders)

u Maak een checklist op met taken, kalenders en deadlines. 

u Plan ook het onverwachte.  Zorg voor een plan B



HET BUDGET
WANT HET GAAT HEM TOCH VOORAL OVER DE CENTJES DIE HET 
OPBRENGT?



Het budget

u Voorzie in alle categorieën van kosten.  Wees  zo specifiek mogelijk

u Hou de kosten in het oog.  Hou je cijfers up to date en controleer 
tussentijds.

u Wees realistisch.  

u Probeer  de meeste kosten gesponsord te krijgen.  Dat is de sleutel 
voor maximale opbrengst. 



DE SPONSORS



Kenmerken bedrijven - sponsors.

u Ze hebben een rechtstreekse band met de club of de leden van de 
club

u Ze hebben een rechtstreekse band met de goede doelen die je 
club steunt.

u Ze hebben een uitgesproken MVO-politiek die voorziet in steun van 
projecten.



Wat ga je de sponsors bieden?  
Sponsorpartnerships

u Zichtbare communicatie voor, tijdens en na event waardoor de 
naam van de sponsor verbonden wordt met het event / goede 
doelen.

u Speciale  behandeling van de sponsor die zijn relaties uitnodigt.

u Sommige bedrijven hebben ook graag dat hun medewerkers mee 
betrokken worden (kaarten, hulp, ;.)

u Of meer sales-gericht: stijlvolle presentatie van een product van de 
sponsor, …



Het sponsordossier

u Verwerk alle  bovenstaande punten in een dossier.
u Goede afspraken maken immers goede vrienden.



Het sponsorcontract

u Ja, zelfs voor kleine bedragen is dit aangeraden (kan op een A4-tje)
u Bevestig alle afspraken
u Hoe groter het bedrag, hoe meer details.



EVALUEER
DAT IS DE OPSTAP VOOR DE VOLGENDE EDITIE



Minstens 3 voordelen van 
evaluatie.

u Door je te baseren op feiten, kan je beter ‘meten’ en heb je de 
juiste gegevens om beslissingen te nemen

u Je zal kunnen beslissen of het de moeite waard is om het event te 
herhalen.

u Je evaluatie wordt de springplank voor een verbeterd event in de 
toekomst.



NU IS HET AAN JULLIE 
‘let’s borrow’
VRIJ VERTAALD: LATEN WE ELKAAR INSPIREREN



TOT SLOT
ENKELE INSPIRATIEFICHES;


