HANDLEIDING ACTIE VOOR HET REUMAFONDS
Geweldig dat u voor het Reumafonds een actie wilt starten!
Nieuwe manier van fondsenwerving. Het is voor het eerst dat het Reumafonds op deze
manier vraagt om een online-actie te starten. Het is voor ons een proef. In dit document
vindt u uitleg over het aanmaken van eigen actiepagina en tips over hoe te beginnen en
hoe de werving succesvol te maken.
Wij werken met een bestaande online-applicatie, die in Engeland al vele jaren met succes
wordt ingezet. Recentelijk is deze ook in de Nederlandse versie beschikbaar gekomen.
Uw gegevens zijn beveiligd en worden niet aan derden verstrekt.
Voordat u begint
Een paar tips
1. Maak uw boodschap persoonlijk
Uw persoonlijke verhaal (kort of lang) zegt meer dan het algemene verhaal van
het Reumafonds. Het verhaal kan ook zijn omdat u het ‘belangrijk vindt om bij te
dragen aan een toekomst zonder reuma’ en wat u gaat doen. Plaats een vrolijke
foto van uzelf of een andere afbeelding, maar uw eigen foto maakt het wel
persoonlijker.
2. Stel het streefbedrag niet te hoog
Er wordt gevraagd naar een streefbedrag. Neem niet een te hoog bedrag, want
dat werkt niet motiverend. Als het bedrag ‘vol’ is, kan er gewoon nog gedoneerd
worden en u kunt altijd het bedrag ophogen.
3. Warm uw sponsors op
Vraag eerst aan goede bekenden om mee te doen, of spreek hen er eerst
persoonlijk op aan. Want het is wel zo fijn om een ‘startkapitaal’ te hebben. Een
lege actie stimuleert mensen niet om ook te geven. Als er al een paar donaties
zijn, dan doet zich dat snel volgen. Dus mail eerst een paar goede vrienden en
daarna personen die iets verder van u afstaan.
4. Stuur een herinneringsmail
Het sturen van een herinneringsmail voor uw verzoek werkt vaak goed, want
mensen komen er niet altijd meteen aan toe. Een herinnering helpt.
De online-applicatie
Stap voor stap
 De start:
Ga naar www.justgiving.nl/charities/6-reumafonds
U komt dan op de pagina van het Reumafonds.
 Kies dan “maak je eigen actiepagina”.
 U moet zich dan registreren door het opgeven van naam, e-mailadres,
gebruiksnaam en wachtwoord.
 Kies uw goede doel: REUMAFONDS
 Kies een titel van uw actie.
 ‘Omschrijving van uw actie’. Nu kunt u uw eigen pagina invullen met een
persoonlijke tekst. U vult nu ook het streefbedrag in. Vervolgens kunt u een foto
uploaden. Dit kan een foto van uzelf zijn of een mooie plaatje.







U ziet een veld met uw eigen url. Ook boven in de browserbalk staat uw
persoonlijke internetlink.
Dan kunt u zich aanmelden (even geduld) en dan is het resultaat te zien. U kunt
uw eigen pagina altijd aanpassen met Actienaam en wachtwoord (bewaar deze
dus goed).
Aan de slag! Nodig vrienden, familie, kennissen, collega’s uit om mee te doen aan
uw online-actie via e-mail, Facebook of Hyves. Uw eigen URL kunt u in u e-mail
plaatsen.
Tip: Mail eerst de mensen die dicht bij u staan en daarna anderen als er al wat
geld binnen is.
Op de website van JustGiving.nl zijn ook tips (onder aan de pagina) te vinden en
er is een helpdesk.

Heeft nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Reumafonds via e-mail:
actie@reumafonds.nl
Heel hartelijk dank!

