HELP ONS MET JOUW EIGEN ACTIE!
Met het geld dat jij inzamelt, kunnen wij het
huis met het hart zijn voor de jonge mensen die
levensbedreigend ziek zijn. Hoe fantastisch is dat?
Hoe maak je van jouw actie een succes? Vijf tips die werken.
Bedenk een actie die bij jou past

Neem contact op met ons, we kunnen je helpen

Maak een plan

Schrijf een draaiboek voor op de dag zelf

Breng het geld langs bij ons of maak het over aan Xenia

Xenia
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Wat voor actie vind jij leuk?
De eerste en belangrijkste tip is om goed na te denken wat
voor soort actie je gaat organiseren. Het klinkt misschien
simpel, maar het is echt waar: hoe leuker jij het vindt om
te doen, des te meer succes.
Kun je bakken? Bak dan iets lekkers. Kun je zingen?
Organiseer een concert. Kun jij mensen op de been krijgen?
Ga met elkaar lege statiegeldflessen inzamelen.
Er zijn eindeloos veel acties te verzinnen. Maar kies
vooral die actie die bij je past en waar plezier in hebt.
(Daarbij is het ook goed om te bedenken wat het doel is van
jouw actie: wil je zoveel mogelijk geld inzamelen of wil je voor
zoveel mogelijk bekendheid zorgen voor Xenia. Ook dat heeft
invloed op wat voor soort actie het beste past bij jou!)

Voorbeeld:
Sponsorloop/sportwedstrijd
Verkoopacties

Heitje voor een kwarweitje
Organiseren van een

lege statiegeldflessen inzamelen
verkoop op je school
cup-cake verkoop
auto-wassen
tuinen opknappen
loterij/bingo/veiling/ braderie

Meld je actie aan bij ons, dan helpen we je
Heb je bedacht dat je iets wilt doen en weet je wat je wilt
doen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen je actie
op onze website zetten en zo ook zorgen dat meer mensen
weten van je actie maar we kunnen je ook helpen met tips
en met actiemateriaal.
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Een plan is heel handig!
Wat heb je nodig om je actie helemaal te regelen? Wie heeft
de leiding? Heb je op de dag zelf vrijwilligers nodig die je helpen om alles voor elkaar te krijgen? Heb je wisselgeld nodig?
Moet je eerst zelf geld inleggen en hoe kom je daaraan?
Als je een veiling of bingo wilt houden, wat heb je dan om
te veilen of om uit te delen en hoe kom je aan geld voor die
spullen? Organiseer vooraf met iedereen die mee organiseert
een brainstormactie. Probeer zoveel mogelijk ideeën te verzamelen. (Denk ook aan een plan B. Wat doe je als het weer
tegenzit en je actie is buiten?)

Bedenk hoe je je actie bekend gaat maken
Hoe meer mensen weten van je plan, des te groter het succes
kan zijn. Niks is dus zo belangrijk als dat zoveel mogelijk
mensen weten van jouw actie. Het is dus belangrijk om te
beginnen met een promotieplan. Hoe hangt af van de soort
actie die je organiseert. Bij een sponsorloop gaat het erom
zoveel mogelijk mensen te bereiken. Hou je een actie op
school dan is het vooral belangrijk dat je al je schoolgenoten
en de leraren en leraressen op de hoogte brengt.
Bedenk van tevoren wie je moet bereiken en op welke
manieren je dat het beste kan doen. Is dat via facebook
of via posters? Kan je de lokale krant waarschuwen zodat
jij de krant haalt met je actie.

Maak een draaiboek voor de dag
Een draaiboek is superhandig om niks te vergeten. Je weet
door je draaiboek precies wie op welk moment wat moet
doen. Dat zorgt dat het allemaal goed verloopt.
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Hopelijk gaat alles helemaal volgens plan, weten veel
mensen van jouw actie en heb jij heel veel plezier!
Vergeet op de dag zelf vooral niet om foto’s en filmpjes
te maken. Die kunnen wij op onze website en op facebook
zetten. Dat is een leuke herinnering maar helpt ook anderen
aan ideeën en tips. Wij vinden het ook erg leuk om van jou
te horen wat er goed ging en wat je de volgende keer anders
wilt doen. Daar kunnen wij en alle anderen veel van leren.

Breng de opbrengst zelf bij Xenia
Wij vinden het leuk als je bij Xenia langskomt om jouw
opbrengst te overhandigen. Ook daar maken we een mooie
foto van die we op de website en op facebook kunnen zetten!
En we willen jou natuurlijk heel graag bedanken voor je
actie! Je kunt het ingezamelde geld natuurlijk ook overmaken. Dat kan naar de rekening…… Vergeet dan vooral niet de
naam van de actie en je naam. Dan komt het ook helemaal
op de goede plek terecht.

Heel veel succes met je actie voor Xenia!
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