Tips en ideeën voor
fondsenwerving
EEN GEKLEURD THEMAFEEST
HOUDEN
De Lifeplus Foundation wordt geassocieerd met
blauw en goud, dus als u een feest houdt in het
thema van deze kleuren, benadrukt u het doel en
kunt u uw creativiteit de vrije loop laten. Denk
hierbij aan drankjes in deze kleuren, bijbehorend
decor en eten dat aan deze kant van het
kleurenwiel valt. Vraag een toegangsprijs en
bedenk andere manieren om geld in te zamelen,
zoals wedstrijden, veilingen of kaartjes voor
prijstrekkingen. Wat is er beter dan een goed feest
voor een geweldig doel?

EEN 5KM-HARDLOOP-/
FIETSEVENEMENT HOUDEN
Dit kan een voordelig evenement met hoog
rendement zijn dat leuk is voor alle leeftijden! U
kunt niet alleen geld inzamelen voor uw specifieke
project, maar ook op natuurlijke wijze mensen
bewuster maken van de missie van de Lifeplus
Foundation door deelnemers uw campagne met
hun netwerk van vrienden en familie te laten delen.
Zorg ervoor dat de omvang en locatie van het
evenement redelijkerwijs te beheren is. Neem
contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor
toestemming, zodat u aan alle vereisten voldoet.
Prik vervolgens een datum en stel realistische
fondsenwervingsdoelen. Om de werkzaamheden
te verdelen kunt u een comité oprichten en leiders
aanwijzen om toezicht te houden op de details.
Voeg thema’s toe voor nog meer plezier!

Meer leuke ideeën…
MEEDOEN AAN EEN ROMMELMARKT
Verzamel met vrienden alle ongebruikte
voorwerpen voor een nieuwe eigenaar. Dit is een
geweldige manier om oude spullen kwijt te raken
en verandering aan te brengen!

BAKKEN VOOR EEN GOED DOEL
Bakken is ook een rendabele (en heerlijke) manier
van fondsenwerving! Hier is weinig tot geen geld
voor nodig omdat de meeste of zelfs alle baksels
door vrijwilligers worden gedoneerd.

UW ARTISTIEKE KANT LATEN ZIEN
Verzamel talentvolle vrienden en familieleden om
handgemaakte spullen te maken en verkopen.
Lokale kunstenaars kunnen ook een symbolisch
inschrijvingstarief betalen om hun stukken te tonen
en deelnemers kunnen inschrijvingsgeld betalen
om door de collectie te snuffelen. Kunstenaars
kunnen hun werken aan het eind van de dag
veilen.

EEN TALENTENJACHT ORGANISEREN
Toon het talent van vrienden en lokale artiesten.
Naast de toegangsprijs kunnen supporters ook
doneren om te stemmen voor de winnende acts in
verschillende categorieën.

GEBRUIK UW EIGEN FANTASIE
EEN FONDSENWERVINGSPAGINA
BEGINNEN
U kunt uw eigen fondsenwervingspagina
beginnen die u kunt aanpassen met foto’s en
informatie over uw campagne. Op deze manier
kunnen mensen online direct doneren aan
uw doel en krijgen ze een automatische
ontvangstbevestiging. Hierdoor hoeft u
niet zelf het geld te beheren. Wij raden
www.Leetchi.com aan voor gebruiksgemak
en snelle geldovermakingen.

Wij zijn zeer benieuwd naar de
fondsenwervingsideeën die u kunt verzinnen!
Vergeet niet om foto’s en video’s van uw
fondsenwervende activiteiten met ons te delen op
ConnectWithUs@lifeplusfoundation.com of stuur
ze naar de Facebook-pagina van de Lifeplus
Foundation en misschien plaatsen we ze wel!

