
 

 

De 10 gouden actie tips 
 

Zodra een actie goed gepromoot wordt, is de kans dat er een mooi bedrag opgehaald wordt een 

stuk groter! Daarom vind je hier de 10 beste tips over het promoten van jouw actie.  

1. Begin op tijd 
Start zo snel mogelijk met het promoten van je actie. Hoe eerder je begint met promoten hoe 

meer donaties er binnen kunnen komen.  

 

2. Maak een actiepagina aan 
Via een actiepagina houdt je mensen op de hoogte van jouw actie. Maak een leuke foto en schrijf 

een wervende tekst. Zorg dat jijzelf al de eerste donatie er op zet! Hiermee wek je vertrouwen bij 

de toekomstige sponsors.  

 

3. Vertel je verhaal 
Zorg dat je actie voor iedereen duidelijk is. Wat ga je precies doen? Wat is je motivatie? Wanneer 

vindt je actie plaats? Wanneer is de actie geslaagd? Wat is je streefbedrag? Hoe kunnen 

sponsoren helpen? 

 

4. Vraag je omgeving 
Begin in je eigen omgeving met het werven van de eerste donaties. Vraag je ouders, familie, 

vrienden, kennissen, relaties en collega’s om een bijdrage. Zij kennen jou en weten dus vast dat je 

er alles aan zult doen om een mooie prestatie neer te zetten. 

 

5. Sociale media 
Deel jouw actie via sociale media. Deel de link van jouw actiepagina op Facebook, Instagram, 

Twitter en LinkedIn. Voor meer tips over social media bekijk het Make-A-Wish Social Media plan. 

 

6. Deel je vorderingen  
Post elke week iets over de vorderingen die je hebt gemaakt in de aanloop van jouw actie. Dit kan 

een training zijn maar ook hoeveel geld er al is opgehaald en welk bedrag nog gedoneerd moet 

worden om aan het streefbedrag te komen.  

 

7. Informeer lokale media 
Vertel je verhaal aan de lokale krant of radiostation. Gewoon bellen, je zult zien, er is van alles 

mogelijk! 

 

8. Stuur een herinneringsmail 
Een herinneringsmail is effectief. Je kent het wel: mensen zijn van plan je te steunen maar ze 

komen er na een eerste verzoek niet aan toe of vergeten het. Gebruik de herinneringsmail ook om 

iedereen te bedanken die al wel heeft gedoneerd.  

 

9. Leg je actie vast 
Leg je actie vast met tekst, foto’s, filmpjes. Deel dit tijdens maar ook na afloop van de actie via 

sociale media. Vermeld hierbij vooral het bedrag dat je hebt opgehaald.  

 

10. Bedanken 
Bedank sponsors na afloop altijd uitvoering in ’woord & beeld’: bijvoorbeeld een mooie 

bedankbrief/-e-mail met een actiefoto van jou tijdens het evenement en geef het bedrag door wat 

is opgehaald.  


