Alle voordelen op een rijtje:
•
•
•
•
•
•
•
•

De SupportActie is een (inter)actieve methode om fondsen te werven;
Structurele inkomsten voor uw organisatie;
80% rendement voor uw organisatie, dat is € 4,40 per lot per kwartaal;
Inschrijving bij de SupportActie is gratis, u betaalt alleen de incassokosten;
Als deelnemer ontvangt u een login naar uw online werkomgeving;
De Supportergegevens staan tot uw beschikking;
Mogelijkheid tot gebruik van callcenter;
1-Daagse cursus ‘Fondsen werven met de SupportActie’.

Aanmelden?
Ga naar www.supportactie.nl en meld uw organisatie aan! Voor extra
informatie of advies kunt u altijd contact met ons opnemen.
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SupportActie, voor u!
Wat is de SupportActie?

Supporters

Wie kan er meedoen?

Rekenvoorbeeld

De SupportActie is een fondsenwervend

Naast het feit dat uw organisatie via de

De SupportActie is inzetbaar voor organi-

Stel u werft als organisatie 100 Supporters

instellingen er verenigingen.

verwerft, maken uw Supporters kans op

instrument voor goede doelen, stichtingen,
Deelnemende organisaties werven zo
veel mogelijk Supporters en hierdoor
(extra) structurele inkomsten.

Supporters machtigen de SupportActie

SupportActie structurele inkomsten

mooie prijzen. Behalve ’n fraaie Citroën C1
kunnen uw Supporters ook mooie reizen
en wellness-arrangementen winnen.
Hoe werft u Supporters?

om per kwartaal een lot of meerdere loten

Supporters werft u – bijvoorbeeld tijdens

en spelen mee tot wederopzegging.

van de machtigingsformulieren.

à € 5,50 van hun rekening af te schrijven
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die allemaal 4 keer per jaar (ieder kwar-

taal) meespelen met 1 lot. Dat zijn dan 400
loten per jaar. Reken dus maar uit:

400 x € 4,40 = € 1.760,Dit zijn (extra) structurele inkomsten

waarmee uw organisatiedoelstellingen
gerealiseerd kunnen worden.

evenementen, beurzen etc. – door gebruik

Van ieder verkocht lot komt 80% ten

Daarnaast kunt u online Supporters

afdracht in Nederland!

www.supportactie.nl

goede aan de organisatie. Een uniek hoge

saties binnen de volgende vijf sectoren:

werven middels uw campagnepagina op

Enthousiast? Meld uw organisatie aan voor de SupportActie!

