Tips voor fondsenwerving
Naast de sportieve uitdaging wacht u met de 20 km door Brussel nog een andere: zoveel
mogelijk geld inzamelen voor de Belgische projecten van Dokters van de Wereld. We geven u
graag enkele tips mee:

Wacht niet te lang!
Hoe vlugger u met het inzamelen begint, hoe meer sponsors u kunt vinden. Daarom raden wij
u aan om meteen na uw inschrijving met uw sponsorzoektocht te beginnen.
Zodra u ingeschreven bent, krijgt u toegang tot een gepersonaliseerde actiepagina op onze
website. Deel deze pagina zo veel mogelijk: u vergroot hiermee uw kansen om potentiële
sponsors aan te trekken.
Op deze actiepagina volgt u uw fondsenwerving op de voet en ziet u ook wie die gulle sponsors
zijn. Houd er wel rekening mee dat hierop alleen de online betalingen zichtbaar zijn!
U kunt ook een ploeg vormen en samen een fondsenwerving opstarten.

Doe een beroep op uw netwerk

Uw naasten kunnen u steunen
Aarzel niet om een beroep te doen op uw naasten om u te steunen met een gift aan Dokters
van de Wereld (vanaf € 40 fiscaal vrijstelbaar). Hoe meer u erover praat in uw omgeving, hoe
sneller u uw doel bereikt. Een gift kan op verschillende manieren:

-

online via uw actiepagina: zodra uw pagina actief is, kunnen uw sponsors u steunen
met een online gift;

-

in speciën: uw sponsors kunnen u ook in speciën steunen. Het geld dat u zo ontvangt,
stort u zelf online via het platform.

Ga langs bij uw collega's en werkgever
Er zitten veel potentiële sponsors in uw bedrijf: uw collega's of uw werkgever kunnen
geïnteresseerd zijn in uw initiatief en bereid om u te steunen bij deze uitdaging. Ook zij krijgen
een fiscaal attest voor elke gift vanaf € 40.

Organiseer een wervingsactie
Organiseer een event: pannenkoekenfestijn, tombola, spaghettizwier, bierdegustatie, verkoop
van allerhande producten,... . U slaat 2 vliegen in een klap: u zamelt geld in terwijl u zich
amuseert!

Spreek erover met iedereen
Praat over uw project, uw uitdaging en Dokters van de Wereld telkens u de kans krijgt. En wie
weet kunt u sommigen overtuigen om mee in uw avontuur te stappen!

Deel uw actiepagina
Na uw inschrijving krijgt u een uniek URL-adres naar uw actiepagina waar iedereen u kan
komen steunen. Deel deze pagina met Jan en alleman!
-

Stuur een e-mail naar uw contacten om het te informeren over uw deelname aan de
20 km.

Pleit voor onze projecten
Het geld dat u inzamelt voor de 20 km door Brussel, dient om Dokters van de Wereld te
ondersteunen. Vertel over onze projecten, waarom u ze wil steunen en waarom het werk van
Dokters van de Wereld voor u belangrijk is. Aarzel niet om uw gesprekspartners naar de
website van Dokters van de Wereld door te verwijzen waar ze alle nodige informatie kunnen
vinden!

