
 

 

 

 

 

 

 

Crowdfunding, een grote groep mensen vragen geld te doneren al dan niet in ruil voor een 

tegenprestatie, is ‘hot’!  Er wordt jaarlijks steeds meer geld binnengehaald met crowdfunding,  

ook door sportverenigingen. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten. 

 

Dit komt omdat sponsors moeilijker te vinden zijn, sportsubsidies teruglopen en sportbonden minder 

geld hebben om de verenigingen te ondersteunen. Een afnemend ledental zorgt er ook vaak voor dat er 

gezocht wordt naar extra inkomstenbronnen.  

Gelukkig biedt het benaderen van ‘de crowd’, zeker voor sportverenigingen die dankzij de persoonlijke 

band die zij hebben met hun leden, een goede mogelijkheid op extra financiën. Dankzij internet kan de 

crowd, dus online, goed geïnformeerd worden over de crowdfundactie.  Juist dankzij het face-to-face 

contact met de leden én de mogelijkheden die de social media bieden kan een crowdfundactie de 

vereniging veel opleveren. Dan moet er echter wel een aantal adviezen opgevolgd worden. 

 

 

 

 

 

 

Een crowdfundactie kan de vereniging zelfstandig uitvoeren òf de vereniging kan gebruik maken van een 

platform op internet. Zo’n platform wordt beheerd door een derde partij die de website onderhoudt en 

het de vereniging eenvoudig maakt. De eigenaar van dit platform krijgt voor deze diensten een 

percentage van de opbrengst.  

Tegenover het gemak voor de vereniging staat niet alleen deze afdracht, meestal tussen de 7% en 12%, 

maar ook het feit dat de donateurs het vaak niet prettig vinden als een derde partij een deel van hun 

donatie opstrijkt. Verenigingen die de actie zelfstandig uitvoeren, kunnen garanderen dat 100% naar de 

vereniging gaat. Zij kunnen te koop lopen met een ‘anti-strijkstokbeleid’; dat helpt potentiële donateurs 

vaak over de drempel.  

 

In de praktijk komt het er op neer dat ook bij platforms die begeleiding  

in het vooruitzicht stellen deze begeleiding erg tegenvalt.  

De verwachtingen van de verenigingen ten aanzien van de werking van  

een platform zijn vaak te hoog. Verenigingen die de actie van A tot Z  

zelf met begeleiding uitvoeren ervaren beter dat zij zelf verantwoordelijk  

zijn voor het resultaat.    

Succesvolle crowdfunding 

door sportverenigingen 
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TIP! 
Zet de door de door de vereniging te ondernemen acties op de rit. Zo kom je tot een 

uitgewerkt campagneplan en een goed draaiboek. Een absolute must! 

 



 

 

 

 

 

 

Crowdfunding levert de vereniging niet alleen geld op maar ook de band met de crowd wordt verstevigd. 

De vereniging krijgt vaak zicht op wie zij tot haar crowd mag rekenen. Onder de donateurs blijken op 

langere termijn nog al eens potentiële sponsors te zijn! Een ander effect van een goede crowdfundactie 

is dat de vereniging wint aan sympathie. En dat kan op diverse fronten, denk aan het werven van leden 

en sponsors, van belang zijn. © Ted van der Bruggen 

 

Verenigingen die wij begeleiden bij het opzetten van een crowdfundactie krijgen van ons een uitgebreide 

handleiding.  Zij worden door ons in alle facetten en op alle momenten van de crowdfunding begeleid. 

Hierdoor worden de valkuilen vermeden die er nogal eens voor zorgen dat bij verenigingen de 

crowdfundactie totaal niet het beoogde effect heeft. 

De hierbij gaande verkorte checklist is een handige samenvatting van die handleiding. In eerste instantie 

kan u hiermee zelf aan de slag.  

Wilt u de best mogelijke crowdfunding voor de vereniging? Kies dan voor een de aanpak ‘Crowdfunding 

met Resultaat’.   

 

Veel succes met succesvolle crowdfunding! 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is jouw vereniging wellicht geïnteresseerd om in 2020 de drie workshops ‘Crowdfunding met 

Resultaat’ te volgen?  En wil de vereniging dankzij de procesmatige tussentijdse begeleiding de 

best mogelijke garantie op een succesvol resultaat? 

Meld dat dan nu bij Koen van Es | adviseur sportclubs      
koen.vanes@sportutrecht.nl 
 
Bij voldoende belangstelling kan de vereniging haar voordeel doen met de aanpak van  

Crowdfunding met Resultaat. 

 

 

Online en offline hulp bij crowdfunding:  

Ted van der Bruggen      06 – 543 91 660         

ted@vanderbruggen.net 

 

 

 

 

TIP! 
Komt het door jullie gestelde doel sympathiek over? Zal het ‘de crowd’ aanspreken?  

Is het geld voor een algemeen of voor een nauw omschreven sympathiek doel?  Het 

laatste spreekt veel meer aan! 

 

 

TIP! 
Een grotere kans op succes ontstaat als het de vereniging  lukt om de urgentie van 

de actie te onderstrepen. ‘Als de actie geen succes heeft dan is er voor onze jeugd 

een enorm probleem.’  Het is ‘now or never!’ 
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Jouw vereniging maakt de kans op succes het grootst door aan de onderstaande aspecten 

voldoende aandacht te schenken. Met de juiste aanpak is succes met een crowdfundactie 

gegarandeerd! 

Indien de vereniging door ons begeleid wordt dan zullen wij een uitgebreide versie van deze 

checklist aan de hand van een handleiding samen doornemen; het een en ander is afhankelijk 

van de door jullie bedachte verenigingsspecifieke crowdfundingactie.  

 

De grootte van de crowd 

Hebben jullie de crowd die de vereniging wil benaderen maximaal vergroot?  ja / nee 

Noem hier de te benaderen doelgroepen: 

 

 

 

 

 

Het doel en het streefbedrag 

Zal het doel van de crowdfundingactie sympathiek gevonden worden?   ja / nee 

Is het doel specifiek genoeg omschreven?       ja / nee 

Is de hoogte van het streefbedrag strategisch gezien goed doordacht?   ja / nee 

Is er goed nagedacht over de te verwachten bereidwilligheid om te doneren?  ja / nee 

 

De tijdsduur 

Is de verwachting reëel dat de vereniging in de gestelde periode het beoogde  

bedrag kan binnenhalen?         ja / nee 

Kan het doel als ‘urgent’ omschreven worden?      ja / nee 

 

Vrijwilligers voor deze actie 

Heb je alle vrijwilligerstaken in het kader van deze actie in kaart gebracht?  ja / nee 

Kunnen deze taken gesplitst worden in kleinere taken?     ja / nee 

Kennen jullie van de te benaderen potentiële vrijwilligers passende  

competenties?          ja / nee 

 

Naamgeving, beeldvorming en de communicatie 

Is de naam van de actie eenvoudig en duidelijk?     ja / nee 

Beschikt de vereniging over foto’s die het gewenste beeld van de actie  

omvatten?           ja / nee 

Hebben jullie de vraag om hulp gevat in een kort verhaaltje?    ja / nee 

Hebben jullie een kort filmpje gemaakt over de crowdfundingactie?   ja / nee 

Wordt het filmpje verspreid via de social media?      ja / nee 

Zal de start van de campagne direct voor veel exposure zorgen?   ja / nee 

 

De tegenprestatie 

Zijn de tegenprestaties ‘de moeite waard’?       ja / nee 

Hebben jullie vijf tot acht verschillende aantrekkelijke tegenprestaties?   ja / nee 
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Kosten van het project 

Hebben jullie een begroting gemaakt voor de totale crowdfundactie?   ja / nee 

Is er goed rekening gehouden met de kosten van het uitvoeren van de  

tegenprestaties?          ja / nee 

 

De reclamecampagne 

Hebben jullie een draaiboek/planning gemaakt met alle te ondernemen acties?  ja / nee  

 

De ‘crowd’ en de benaderingswijze. 

Hebben jullie bij iedere doelgroep bedacht hoe je die het meest direct  

kan aanspreken?         ja / nee 

Zijn de persberichten en de berichten voor Facebook bij het bereiken van  

bepaalde ‘mijlpalen’ gemaakt?        ja / nee 

 

Hoe en wanneer timmer je aan de weg? 

Wordt de Facebook-pagina van de vereniging, het eigen blog én  

het Twitteraccount in stelling gebracht?       ja / nee  

Is er een geschikt moment waar veel leden zullen zijn en waarbij deze leden  

ook individueel aangesproken kunnen worden?      ja / nee 

 

De eindinformatie 

Hebben jullie ook gepland hoe de vereniging het eindresultaat zal etaleren?  ja / nee 

 

Het verzorgen van de tegenprestaties 

Hebben jullie het leveren van de tegenprestaties stuk voor stuk goed  

doordacht?          ja / nee 

 

Benutten van nieuwe kansen 

Zijn er donateurs die in de nabije toekomst voor verdere samenwerking,  

sponsoring, benaderd kunnen worden?       ja / nee 

Zijn er nieuwe vrijwilligers gesignaleerd die ook voor andere verenigingstaken  

geschikt zijn? © Ted van der Bruggen       ja / nee 

 

 

 

campagne tot 27 maart 
           actie door: 

10 januari persberichten schrijven 

  Facebook- en Twitter berichten voorbereiden    Henk 

 

08 februari bijeenkomst campagne-werkgroep     allen 

 

17 februari kernleden inseinen over op handen zijnde actie    Martijn 

 

20 februari  zorg voor de eerste 20 donaties      Willemijn 

 

22 februari bijeenkomst campagne-werkgroep     allen 

 

 

24 februari praatje bij Voorjaarstoernooi en leden individueel aanspreken  Martijn 

 

25 februari informeren alle leden      Henk en Martijn  

 

25 februari persberichten verspreiden      Henk 

  25/2 kick-off  (met foto eerste donatie door …..  ) 

  10/3 tussenstand met foto 

  20/3 tussenstand met foto 

  26/3 eindstand met foto 

 

27 februari Kick-off met filmpje op Facebook (en Twitter)    Jasper 

 

27 februari uitnodigen sponsors en relaties      Martijn 

 

27 februari flyers maken en verspreiden      Jasper 

 

03 maart uitnodigen buurtgenoten      Willemijn 

 

03 maart tussenstand op Facebook (en Twitter)     Henk 

 

05 maart bijeenkomst campagne-werkgroep     allen 

 

12 maart tussenstand op Facebook (en Twitter) Henk 

 

19 maart tussenstand op Facebook (en Twitter) Henk 

 

27 maart eindstand op Facebook (en Twitter)     Henk 

 

28 maart bedankjes via Facebook en e-mails     Henk 

 

02 april  verzorgen tegenprestaties      Willemijn 

 

06 april  bijeenkomst campagne-werkgroep     allen 

 

 

 

Online en offline hulp bij crowdfunding:  

Ted van der Bruggen      06 – 543 91 660         

ted@vanderbruggen.net 

 

 

 Zorg voor een 

goede planning! 

 Het extra resultaat: 

potentiële sponsors! 
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