Tips voor je fondsenwerving
Naast de sportieve uitdaging tijdens de Antwerp 10 Miles staat je nog een andere uitdaging te
wachten: zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Antwerps Zorgcentrum van Dokters van de
Wereld. Hieronder vind je enkele tips.

Stel het zoeken naar sponsors niet uit
Hoe sneller je begint met het ronselen, hoe groter de kans dat je veel sponsor binnenhaalt. We
raden jou daarom aan om geld in te zamelen vanaf je inschrijving voor de Antwerp 10 Miles via de
website van Dokters van de Wereld.
Zodra je inschrijving is geregistreerd, krijg je toegang tot een gepersonaliseerde actiepagina op
onze website. Wij raden je aan deze pagina zo veel mogelijk te delen. Dit vergroot jouw kans om
potentiële sponsors aan te trekken.
Jouw actiepagina geeft de mogelijkheid om de fondsenwerving op de voet te volgen. De pagina
geeft jou ook de identiteit van je gulle sponsors. Let op! Alleen online betalingen worden meegeteld
op de pagina.
Je kan ook een team samenstellen en een gezamenlijk fondsenwervingsevenement organiseren.

Er zijn vele mogelijkheden om fonden te werven
Kennissen kunnen jou steunen
Aarzel niet om een beroep te doen op familie en vrienden om jouw initiatief te steunen, door een
donatie te doen aan Dokters van de Wereld (fiscaal aftrekbaar vanaf 40 €). Hoe meer je erover praat
in je omgeving, hoe meer mensen jouw zullen spontaan zullen steunen. Het is mogelijk om een
donatie te doen:
-

Online, via je actiepagina: zodra de actiepagina is aangemaakt, kunnen sponsors je steunen
door een online betaling te doen.

-

Cash: het cash geld dat je ontvangt van sponsors kan ook worden opgehaald. Het enige wat je
hoeft te doen, is het geld storten via jouw persoonlijke fondsenwervingspagina.

Let op: Donaties in cash komen niet in aanmerking voor een fiscaal attest, omdat ze niet als
persoonlijke donaties worden beschouwd, maar als de som van verschillende donaties van
verschillende personen. Wij raden je daarom aan om sponsors te overtuigen om digitaal te storten.
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Richt je tot collega’s en werkgever
Op het werk vind je een groot aantal potentiële sponsors: je collega's, maar ook jouw werkgever
kan geïnteresseerd zijn in je aanpak en besluiten om je bij deze uitdaging te ondersteunen. Ook in
deze situatie ontvangen je sponsors een fiscaal attest voor donaties van minstens €40,-.
Als werkgever is het goed meegenomen om hiermee uit te pakken naar klanten, leveranciers of
andere stakeholders. Vestig daar dus zeker de aandacht op.
Organiseer een fondsencollecte
Plaats een spaarvarken op je bureau, wie dat wenst deponeert er een vrije bijdrage. Organiseer een
leuk evenement alleen of samen met andere teamleden: een pannenkoeken bak, tombola,
eetfestijn, degustatieavond, kaarting, … Er zijn vele leuke ideeën, denk op voorhand wel goed na
wat het meeste volk op de been zal brengen. Vergeet naast het inzamelen van geld ook niet om
plezier te hebben tijdens de acties.

Deel het met iedereen!
Maak van elke gelegenheid gebruik om over je uitdaging te praten en leg aan je omgeving uit hoe
ze kunnen helpen. Leg uit wie Dokters van de Wereld is en waarom je Antwerp 10 Miles voor hen
zal uitlopen. Overhaal ze misschien om samen met jou de loopschoenen aan te trekken?
Deel de URL van je persoonlijke pagina met zoveel mogelijk personen:
-

Verstuur een e-mail naar al je contacten om hen te informeren over je deelname. Hieronder
vind je een aankondiging die je kan gebruiken.
Beste vrienden,
Dit jaar heb ik besloten om een speciale uitdaging aan te gaan.
Ik neem deel aan de Antwerp 10 Miles in het team van Dokters van de Wereld!
Ik engageer mij om sponsors te vinden die mij zullen helpen om fondsen te werven. De fondsen
gaan integraal naar de projecten van Dokters van de Wereld, meer bepaald hun Antwerps
Zorgcentrum.
Ik heb jullie hulp nodig! Dankzij uw bijdrage kan ik mijn doel bereiken en deelnemen aan de 10
Miles. Doneer aan Dokters van de Wereld om hun strijd voor toegang tot gezondheidszorg voor
de meest kwetsbaren in België.
Doneren kan via mijn persoonlijke actiepagina [Plak de URL van de ACTIEPAGINA]
Alvast bedankt voor uw steun!
Tot ziens!

-

Ontwerp een automatische handtekening voor jouw e-mails. Plaats onze banner in je emailhandtekening. Deze kan je op onze website vinden.

-

Maak gebruik van sociale media: Kondig je deelname aan op sociale media. Plaats onze
banner als omslagfoto. Hou je volgers op de hoogte van de sportieve en financiële vooruitgang
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door vaak iets te posten. Maak zeker gebruik van links, foto’s of filmpjes en verwijs
naar @DoktersVanDeWereldBelgie en de link van het Facebook-event:
www.facebook.com/events/334295440534107/.
Bijvoorbeeld:
Deze middag liep ik samen met @vriend1 & @vriend2 10km door het park. Dit als
voorbereiding op onze deelname aan de Antwerp 10 Miles voor @DoktersVanDeWereldBelgie!
Zelf deelnemen?
https://www.facebook.com/events/334295440534107/
-

Maak promotie over je deelname en het evenement op het werk
o Gebruik het interne communicatiekanaal. Vraag aan je werkgever of je een
aankodinging in de nieuwsbrief of op de sociale media van het bedrijf mag plaatsen.
o Gebruik de contactenlijst(en) : Vraag toestemming om een algemene mail naar de
collega’s te mogen uitsturen, zoals je al naar je netwerk uitstuurde.

Vergeet niet om alle sponsors persoonlijk te bedanken! Denk er ook aan dat Dokters van de
Wereld steeds met raad en daad voor je klaar staat.

Vertel over onze projecten in je netwerk
Leg uit waarom Dokters van de Wereld bestaat
Je zal meer donaties verzamelen als je de keuze voor Dokters van de Wereld aan je omgeving
uitlegt.
Bekijk onze website (https://doktersvandewereld.be/regios/belgie#Onzeprojecten) om te weten wat
ons Antwerps Zorgcentrum doet. Een korte pitch kan mogelijke sponsors snel overtuigen om jouw
uitdaging te steunen. Op die manier steunen ze rechtstreeks ons COZO (Centrum voor Onthaal,
Zorg & Oriëntatie) in Antwerpen.
Verwijs je sponsors zeker ook door naar onze website (www.doktersvandewereld.be) of vraag
folders over onze projecten via events@doktersvandewereld.be.
Verklaar je persoonlijke motivatie
Uitdaging vergt een fysieke inspanning en een goeie voorbereiding. Aarzel dus niet om je contacten
ervan te overtuigen dat hun storting jouw extra motivatie bezorgd. Leg hen duidelijk uit waarom je
koos voor Dokters van de Wereld.
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Vragen of opmerkingen?
We staan ter beschikking via e-mail : events@doktersvandewereld.be of telefonisch (0)2 225 43 00.

VEEL SUCCES EN EEN DIKKE MERCI!
van het hele team van Dokters van de Wereld
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