
DE GIDS MET HANDIGE TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE FONDSENWERVING

MIJN ACTIE 
VOOR AZG

©
 A

ZG



Hallo,

Hartelijk bedankt voor uw interesse in de medische  

interventies van Artsen Zonder Grenzen.

Door een fondsenwervingspagina te maken, deze te delen 

en geld in te zamelen, helpt u onze teams om hulp te bieden 

aan mensen in nood, wereldwijd. 

Mede dankzij uw engagement blijven wij de meest kwets-

baren helpen, zoals families op de vlucht, slachtoffers 

van conflicten en oorlogen, zieken die geen behandeling  

vinden...

Door Artsen Zonder Grenzen te steunen, helpt u hen recht-

streeks. Veel succes gewenst!

Met vriendelijke groeten,

Meinie Nicolai
Algemeen directeur 
Artsen Zonder Grenzen 
België



5 
ST

AP
PE

N
Een crowdfundingcampagne 
organiseren?  
Fluitje van een cent! 

Ontdek hoe je een fondsenwer- 

vingspagina opzet met enkele 

kliks en lees hier onze praktische 

tips om uw fondsenwerving te 

doen slagen.

1 Creëer en personaliseer 
uw fondsenwervingspagina

Uw fondsenwerving goed 
aftrappen2

De raad van professionals: 
de ui-techniek

Houd uw schenkers op de 
hoogte

Simpel maar onmisbaar: 
bedank uw schenkers!
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Dag allemaal,

Bedankt voor jullie bezoekje aan mijn fondsenwervingspagina voor AZG.

Ik heb deze organisatie gekozen om medische hulp te krijgen tot bij bevolkingen in nood,  
want dat vind ik belangrijk.

98,5% van de financiering van AZG komt van privépersonen zoals jullie en ik.  
Daarom heb ik voor AZG gekozen.

Jullie kunnen ook helpen! Sponsor mij en samen steunen we AZG :)

Aarzel niet om mijn pagina te delen met jullie vrienden en familie.

Alvast bedankt!

FONDSENWERVINGSPAGINA VAN LISA
Lisa



U kan uw pagina personaliseren:

Voeg een foto van uzelf toe, en vertel kort waarom u dit 

goede doel gekozen hebt.

1. CREËER EN PERSONALISEER
UW FONDSENWERVINGSPAGINA

Dankzij ons fondsenwervingsplatform kan u uw eigen 

fondsenwervingspagina creëren en ze delen met uw  

vrienden.

Ingezameld bedrag Percentage 
van het doel bereikt

Aantal schenkers dat  
bijgedragen heeftAantal resterende dagen

Deel uw pagina direct via 
uw socialemediakanalen

Lees de berichten die uw 
schenkers achterlaten

Ontdek wie aan u  
heeft gedoneerd

Beschrijf uw project

Dag allemaal,

Bedankt voor jullie bezoekje aan mijn fondsenwervingspagina voor AZG.

Ik heb deze organisatie gekozen om medische hulp te krijgen tot bij bevolkingen in nood,  
want dat vind ik belangrijk.

98,5% van de financiering van AZG komt van privépersonen zoals jullie en ik.  
Daarom heb ik voor AZG gekozen.

Jullie kunnen ook helpen! Sponsor mij en samen steunen we AZG :)

Aarzel niet om mijn pagina te delen met jullie vrienden en familie.

Alvast bedankt!

https://events.msf-azg.be

https://events.msf-azg.be?lang=nl


Durf te vragen!

Een beroep doen op uw omgeving voor een 

goed doel zal niet in slechte aarde vallen, 

integendeel. Mensen bewonderen der- 

gelijke initiatieven! Hebt u wat hulp nodig 

om op gang te komen?

Klik hier om een voorbeeldmail te down-

loaden.

Doe zelf de eerste gift!

Als een fondsenwerving al begon-

nen is, gaan bezoekers van uw pa-

gina sneller zelf ook een gift doen. 

Bovendien stemt een schenker 

meestal zijn gift af op donaties die 

al gedaan zijn. Kies voor uw eerste 

gift het bedrag dat u verwacht van 

uw schenkers.

10%

2. DE FONDSENWERVING
GOED AFTRAPPEN

https://www.msf-azg.be/sites/default/files/imce/Guide%20crowdfunding/2021/Email-nl.pdf
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3. DE RAAD VAN PROFESSIONALS: 
DE UI-TECHNIEK

Begin met het hart van de ui:

Uw dichte vriendenkring. Praat erover met uw familie en uw 

beste vrienden. Deze personen zijn het meest gemotiveerd 

om u te helpen. Dankzij hen kan uw fondsenwerving een 

goede start nemen!

Tip: Spreek mensen persoonlijk aan, via mail of telefoon. 

Direct contact werkt altijd beter. Mik op minstens 4 tot 8 

personen.



Breid uit tot uw vrienden- en kennissenkring:

Zodra de eerste giften binnenlopen, zullen andere schen-

kers volgen. Na het duwtje in de rug van uw omgeving zullen 

jeugdvrienden, collega’s en buren zich aansluiten!

Tip: Maak reclame op uw socialemediapagina’s en spreek 

een vijftiental mensen direct aan via e-mail of instant  

messaging.

Publiceer op uw nieuwsoverzicht:
 

Zo ziet uw netwerk hoe hard u ermee bezig

bent en komt het meer te weten komt over 

de organisatie die u steunt.

Ontdek vier tips om uw schenkers 

op de hoogte te houden in het  

volgende deel!



Als u een evenement organiseert, toon dan de 
voorbereiding:

Er valt altijd wel iets te vertellen. Uw community hoort graag 

van u en ziet graag hoe betrokken u bent bij uw goed doel. 

Een post op Facebook, een Instagram story met het logo van 

AZG, het motiveert uw community om ook uw goed doel te 

steunen!

Voorbeeld: Keuze van uw huwelijksboeket, uw sportieve 

voorbereiding, een onuitgegeven liedje van uw concert, 

dagen aftellen tot uw verjaardag of tot de geboorte...

4. HOUD UW SCHENKERS OP DE
HOOGTE



Informeer uw community over de actie van AZG:

Als wij u overtuigd hebben, kunnen we misschien ook uw 

community overtuigen! Maar daarvoor moeten ze ons  

leren kennen en begrijpen wat we doen. U hoeft zich niet het 

hoofd te breken over wat u kan vertellen! U kan gewoonweg 

de nieuwtjes delen van onze teams op het terrein. Die zijn te 

vinden op onze website: www.azg.be/nieuws.

Of u kan een video van ons YouTube-kanaal verspreiden. 

Deze bijvoorbeeld: https://youtu.be/lYVtYJ7XtH0.

https://www.azg.be/nieuws
https://youtu.be/lYVtYJ7XtH0
https://youtu.be/2rJbOZ88bqw
https://youtu.be/lYVtYJ7XtH0


Publiceer geregeld:

Of u nu informatie over uw evenement,  

nieuws van AZG of over de vooruitgang van 

uw fondsenwerving deelt, het is belangrijk 

om geregeld te publiceren, namelijk een tot 

twee keer per week. Zo hebt u meer kans 

om uw doel te bereiken en uw community te  

betrekken.

Tag uw vrienden wanneer u mijlpalen 
bereikt: 
30%, 50%, 75%

Uit een studie blijkt dat geven doet geven. 

Door vrienden die al gegeven hebben te  

taggen, verschijnt uw fondsenwervingspagi-

na in uw nieuwsoverzicht en in die van per-

sonen die getagd werden! Uw crowdfunding 

wordt zo zichtbaarder en u hebt meer kans 

om nieuwe schenkers te bereiken.
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Na een geslaagde fondsenwerving is het belangrijk om 

uw schenkers te bedanken, zodat zij weten dat hun gebaar 

voor u telt! Een korte speech tijdens uw evenement of een 

post ter afsluiting van uw fondsenwerving: het kost weinig  

moeite, maar het maakt een wereld van verschil.

5. SIMPEL MAAR ONMISBAAR: 
BEDANK UW SCHENKERS!



Als u een evenement organiseert, stelt AZG stickers en  

posters ter beschikking. 

Hebt u nog meer informatie nodig? Aarzel dan niet om ons 

te contacteren. Wij helpen u graag verder met uw plannen.

Van harte bedankt voor uw steun!
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F.A.Q.
Kan ik cash geld inzamelen?

Natuurlijk! Het volstaat dat u het bedrag overschrijft, u houdt 

zelf het cash geld. Dit geld is echter niet fiscaal aftrekbaar 

als het van een collectieve fondsenwerving is.

Hoeveel van de giften gaat ook effectief naar pro-
jecten op het terrein?

Fondsenwerving
12%

Beheer en administratie
4%

Sociale missie
84%
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Zijn giften fiscaal aftrekbaar?

Als u in totaal minstens 40 euro op een heel jaar gegeven 

hebt aan Artsen Zonder Grenzen, hebt u recht op een fiscaal 

attest. Deze attesten worden uitgereikt door de Belgische 

Staat, maar u ontvangt het via Artsen Zonder Grenzen.

Wij versturen de fiscale attesten per post, in maart van het 

jaar volgend op de storting(en).

De schenkingen geven recht op een belastingvermindering 

van 45% van de gestorte sommen. Een gift van € 100  

bijvoorbeeld kost in werkelijkheid slechts € 55.

Wilt u contact met ons opnemen?

events.msf-azg.be/contact_forms/new

events@azg.be 

02/474.77.04

https://events.msf-azg.be/contact_forms/new?lang=nl
mailto:events%40azg.be?subject=
tel:024747704


Gewijde-Boomstraat 46 | 1050 Brussel

IBAN: BE73 0000 0000 6060 | BIC: BPOTBEB1


