
 

 

Actievoorwaarden voor Make-A-Wish Nederland  
We zijn iedereen die een actie of evenement voor Make-A-Wish Nederland organiseert 
ontzettend dankbaar. Om een actie mogen organiseren voor Make-A-Wish Nederland, heb je 
toestemming nodig van Make-A-Wish Nederland en zijn er een aantal spelregels. 
 
Aanmelding actie 
a. Jouw actie moet aangemeld worden via onze website www.makeawishnederland.org. 
b. Jouw actie is pas officieel aangemeld bij ons wanneer wij jou een bevestigingsmail sturen met 

daarin een actienummer.  
c. Jouw actie of evenement sluit aan bij onze missie: het vervullen van de liefste wensen van 

kinderen met een levensbedreigende ziekte. Bovendien behouden wij onszelf het recht voor 
een actie of evenement naar eigen inzicht te weigeren wanneer deze tegenstrijdig is met 
onze normen. 

 
Gebruik van naam en logo van Make-A-Wish Nederland 
Zodra de actie officieel bij ons staat aangemeld mag je gebruik maken van onze naam en van ons 
logo. Hieraan zijn een aantal voorwaarden gekoppeld. 
 
a. De juiste schrijfwijze van onze naam is Make-A-Wish Nederland. Make-A-Wish Nederland is 

vrouwelijk. Je schrijft dus bijvoorbeeld: “Make-A-Wish Nederland en haar doelstellingen ..” of 
“Make-A-Wish Nederland die al sinds 1989 de liefste wens vervult van kinderen met een 
levensbedreigende ziekte…” 

b. Voor het gebruik van ons logo ter ondersteuning van jouw actie hebben wij enkele 
voorwaarden opgesteld. Dit om misbruik van ons logo te voorkomen. 

I. Het logo mag niet zonder toestemming worden gebruikt. 
II. Het logo mag niet worden doorgeleverd aan derden. 

III. Het logo mag in verschillende maten worden gebruikt, maar mag niet kleiner gebruikt 
worden dan 33 mm. 

IV. Het is alleen toegestaan om ons logo lineair te vergroten dan wel te verkleinen. 
c. Heldere en eenduidige communicatie is erg belangrijk, zowel voor jou als actievoerder voor 

Make-A-Wish Nederland. Wij vragen jou daarom alle communicatie rondom de actie af te 
stemmen met de vrijwilliger uit de regio 

 
Helder communiceren  
Het is van belang om helder te communiceren over de actie. Niet alleen naar Make-A-Wish 
Nederland toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen. 
Maak duidelijk dat de actie in eigen beheer vóór Make-A-Wish Nederland wordt georganiseerd 
en niet dóór of mét Make-A-Wish Nederland wordt georganiseerd. Het is dus niet mogelijk de 
naam Make-A-Wish Nederland rechtstreeks te koppelen aan uw actie. “Make-A-Wish 
wensfeest” is niet toegestaan. Maar wel: “Wensfeest ten bate van Make-A-Wish Nederland”.  
 
Leg daarnaast helder uit in alle communicatie hoe de donatie aan Make-A-Wish Nederland wordt 
samengesteld. Wanneer je spreekt over ‘de gehele opbrengst gaat naar Make-A-Wish Nederland’ 
dan gaat 100% van de opbrengst naar de stichting en niet de opbrengst minus de kosten. 
Wanneer een gedeelte van de opbrengst naar Make-A-Wish Nederland gaat, geef dit in de 
communicatie aan met een vast bedrag of percentage. Bijvoorbeeld: €3,- per verkocht kaartje 
wordt aan Make-A-Wish Nederland gedoneerd. Voor advies over communicatie met sponsoren, 
deelnemers of betrokkenen kun je contact opnemen met het actieteam via 
actiemanagement@makeawishnederland.org  



 

 

Benaderen van sponsoren van Make-A-Wish Nederland 
De sponsoren van Make-A-Wish Nederland zoals vermeld op de Partner pagina op onze website 
mogen niet benaderd worden voor sponsoring van jouw actie. Uiteraard ben je vrij om zelf 
andere sponsoren te benaderen. Maak hierbij ook altijd duidelijk dat het om een actie gaat vóór 
Make-A-Wish Nederland. 
 
Afronding actie 
a. Vanuit Make-A-Wish Nederland zorgen wij graag voor een correcte afhandeling van jouw 

actie, zodat we jou ook een bedankbrief kunnen sturen die je wellicht weer aan sponsoren, 
medewerkers etc. kunt doorsturen. Wanneer de actie is afgerond willen we je dan ook 
vragen de opbrengst binnen vier werken te storten op ons rekeningnummer NL48 RABO 
0366 0212 22 onder vermelding van het actienummer. Dit laatste is belangrijk om de donatie 
aan de actie te kunne koppelen. Let op: wanneer je het geld contant stort, wordt daarvoor 
€5,- gerekend bij de bank. Je kunt deze kosten afhalen van de opbrengst. Je kunt er ook voor 
kiezen de opbrengst van de actie vanaf je eigen rekening te storten en zelf het contante geld 
te houden, zodat je deze kosten bespaart. 

b. Make-A-Wish Nederland heeft een CBF keurmerk en is hier trots op. Als CBF gecertificeerde 
organisatie zijn wij verplicht verantwoording af te leggen over onze fondsenwervende 
activiteiten. In dit kader is het dan ook mogelijk dat wij je inzage vragen in uw administratie 
te behoeve van de actie om zo duidelijkheid te krijgen in de opbrengsten en kosten van jouw 
actie.  

c. Als initiator van de actie organiseer je de actie zelf en op eigen verantwoordelijkheid. Make-
A-Wish Nederland is dan ook nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte (financiële) 
schade die jij hebt opgelopen in verband met jouw evenement of actie  

 
 


