Toolkit voor een actie voor een
project van VUmc
• Stappenplan
• Promotie materialen

STAPPENPLAN – 11. Bedenk wat voor actie je gaat doen:
• Sporten: Hardlopen, fietsen
• Iets maken: Taarten bakken, kalenders
• Iets verkopen: rommelmarkt, klusjes
• Inzamelen: geld, oude spullen
2. Maak een plan:
• Waarom of voor wie is de actie?
• Wat ga je doen?
• Hoe ga je geld inzamelen?
• Wie gaan meehelpen?
• Hoeveel geld wil je ophalen?
• Tot hoelang duurt de actie?

STAPPENPLAN – 2 3. Maak de actie bekend
• Maak je pagina aan op onze actiesite
(www……alvarum)
• Informeer familie, vrienden en bekenden bv via
mail
• Stuur een bericht naar de lokale krant, radio en
tv
• Plaats de actie op Twitter, Facebook, Pinterest,
etc
• Hang posters en brieven op in supermarkt en
winkelcentra
• Stuur informatie/foto’s naar ons, dan
verspreiden wij de actie ook

STAPPENPLAN – 3 4. Start de actie
• Nodig zo veel mogelijk mensen uit bij de start
• Blijf publiciteit maken zolang de actie duurt
• Maak foto’s, filmpjes etc
• Gebruik promotiematerialen, zie verderop
5. Rond de actie af
• Maak bekend hoeveel de actie heeft
opgeleverd.
• Bedank iedereen die meegeholpen heeft
• Wil je een cheque overhandigen, dan kan dat
Neem contact met ons op voor een afspraak
• Maak het geld over naar
VUmc Fonds, te Amsterdam
NL46 INGB 0000 0048 18
En vermeld voor welk project het geld bestemd is

PROMOTIEMATERIAAL

Voor heel veel projecten en acties hebben we promotiemateriaal.
Je kunt denken aan
• Banners voor op het web
• Flyers over diverse projecten
• Logo’s
• Collectebussen
• Vlaggen, spandoeken
• Give aways
En als we het niet hebben, kunnen we helpen bij het maken of
kopen ervan
Heb je iets nodig of wil je iets vragen, bel of mail ons

