
fondsenwerving: Tips & Tricks

Kom je er niet uit hoe je geld kan inzamelen
of ontbreekt het je aan inspiratie? Lees dan
verder!



Organiseer met je vrienden  een Mosselfestijn of een Brunch voor al jullie
vrienden en familie. Een smullende vriend of dronken tante is
ongetwijfeld een prima sponsor  

Tegenwoordig leven we in een echte haastmaatschappij. We hebben
allemaal te weinig tijd. Hier liggen kansen! Vind jezelf wat tijd en
organiseer een auto carwash of rij het gras van je buurman af. Mooie
sponsoring gegarandeerd. 

Iedereen heeft wel eens honger en dorst. Verkoop wafels, cupcakes en
wijn aan iedereen die je tegenkomt in je dorp of stad. Of verkoop gewoon
toiletpapier. Corona heeft duidelijk gemaakt dat het zeer dierbaar is. PAS
OP! Gelieve geen supermarkten te plunderen 

Ben jij niet degene met de beste conditie maar ben jij wel de slimste?
Daag anderen uit met de organisatie van een quiz. 

Vertel tegen iedereen die je kent over PADEL To Walk Again. Waarom je
mee doet en wat een verschil een kleine donatie voor To Walk Again kan
maken. Mond-aan-mond reclame is ondanks het digitale tijdperk nog
steeds het beste promotiemiddel. 

Maak gebruik van het actieplatform. Op het actieplatform kan je acties
uploaden, welke je kan delen op sociale media. Een mooie digitale
voorstelling van je actie komt professioneler over en zorgt vaak voor meer
sponsors

Stuur deze pagina ook door naar al je vrienden en collega’s en promoot zo
al je acties. De personen die jou willen sponsoren, kunnen een online gift
doen via deze pagina.  

Bij donaties vanaf €40 krijgen sponsors een fiscaal attest. Hierdoor krijgen
ze 45% van het gesponsord bedrag terug op je belastingen. Geef deze info
zeker door. Misschien krijg je nog een extra

Via de pagina kan je een overzicht behouden van alle personen jullie team
steunden. Vergeet hen zeker ook niet uit onze naam te bedanken
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