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Voorbeelden en tips voor het verzamelen  
van je eigen bijdrage 



Waarom een eigen bijdrage 
 

 

- Creëert en bewijst betrokkenheid: iedereen doet mee 

- Vaak een voorwaarde van fondsen 

- Genereert publiciteit 

- Vorm van marktonderzoek 

- Leuk en positief 



Vormen eigen bijdrage 
 

- Inzamelingsactie  

 

- Crowdfunding 

 

- Lening,aandelen of certificaten 

  

- In natura: zelfwerkzaamheid of bijdrage van materialen  

 



Inzamelingsactie 
 

- Evenement, collecte, loterij of actie 

 

- Een pakkende naam helpt 

 

- Laat het doel en het project duidelijk naar voren komen 

  

 



Inzamelingsactie:  Zijldijkster appelsap  



Inzamelingsactie: dakzitactie Westernieland 



Inzamelingsactie: een soes veur it dörpshoes Bierum  



Inzamelingsactie: huisverloting VV Eenrum  



Lening/certificaten  
 

- Mensen lenen een x bedrag  en krijgen dit weer terug 

  

- Met of zonder rente 

 

- Lening wordt vaak toch schenking 



Lening: obligaties Thesinge  



Lening: certificaten speeltuin Knoll’ntoen Godlinze  



Crowdfunding  
 

- Donatie of lening 

- Met een campagne on –en offline  

- Diverse platforms: Voor je Buurt en 1% club  

- Vastgesteld doel en donaties  

- Passende beloningen  

 

 



Crowdfunding: natuurlijke speeltuin Heeg  



Crowdfunding: Kanaalpop Zuidhorn  



Tips 
- Stel een duidelijk en realistisch doel 

- Wijs een coördinator/trekker aan  

- Wees creatief en maak het positief 

- Begin bij je eigen netwerk en betrek ze bij je actie 

- Maak het eenvoudig voor mensen om te doneren 

- Kies een manier die bij jou past  

 

 
 



Tips 

- Vraag de gemeente of een groot bedrijf als verdubbelaar 

- Maak gebruik van platforms als voorjebuurt.nl 

- Bij voorjebuurt.nl co-financiering van VSB fonds en 

    Stichting Doen  

- Vier je successen!   

 

 

 
 



www.groningerdorpen.nl 



Optioneel 

 
Ga in groepjes uiteen 

Bespreek heel kort de ideeën en projecten waar geld voor ingezameld moet worden 

Kies er één uit 

Wat is je inzamelingsdoel? 

Hoe wil je het geld inzamelen: actie, crowdfunding of lening? 

Wat zijn leuke ideeën, wat past bij jouw project?  

 

 

 
 


