
 

Stichting JDRF Nederland 
KvK 51358131 |  IBAN NL02 INGB 0000 0036 70 

Nieuwe ’s-Gravelandseweg 77a, 1406 NC  Bussum  
  www.jdrf.nl | info@jdrf.nl | +31 (0)35 693 88 22 

 

Hoe doe je het: feestend fondsen werven! 
 
In 2014 schudde het Brabantse Middelbeers op haar grondvesten dankzij de familie Geboers. 
Voor de JDRF Walk 2014 organiseerden zij als Team Cil een groots dorpsfeest waarmee ze 
ruim 12.500 euro ophaalden!  
 
Wil jij ook feestend fondsen werven? We geven je een paar slimme tips: 

 Ga op zoek naar een goedkope (of gratis) locatie. Denk hierbij aan een stal of loods 
bij een boerderij in de buurt, of een  zaal in een kroeg. Als je vertelt dat je het feest 
organiseert voor een goed doel willen ze vast wel mee werken. Woon je groot? 
Organiseer het feest dan gewoon thuis! Lekker weer? Organiseer het in de straat! 

 Laat mensen een all-inclusive prijs betalen, bijvoorbeeld 25 euro. Hiervoor kunnen ze 
onbeperkt eten en drinken. Zet verder alle drankjes op een tafel uitgestald, waar 
mensen het dan zelf kunnen pakken. 

 Haal eten en drinken in de aanbieding! Er zijn websites die je precies laten zien waar 
er bijvoorbeeld bier in de aanbieding is. Ook eten kan je heel goedkoop aanpakken, 
denk bijvoorbeeld aan zoute sticks, komkommer, popcorn (zelf poffen). Of misschien 
kun je wel een en ander gesponsord krijgen, zoals bijvoorbeeld gehaktballetjes van 
de lokale slager. 

 Ga bij vrienden en familie informeren of er iemand is die wat plaatjes kan draaien en 
dat voor een goed doel wil doen. Kun je niemand vinden? Spotify is je beste vriend! 
Download het programma, maak een gigantische afspeellijst en laat ‘m draaien. Geen 
zin in reclame tussen je nummers door? Voor €10,- haal je die eruit. Wel opletten dat 
je het abonnement daarna weer opzegt. 

 Combineer het feest met een veiling! Ga langs bij de kapper, slager, bakker, 
drogisterij et cetera en vraag om een kleinigheidje wat je kan veilen. Vooral lokale 
bedrijfjes helpen je graag. Laat mensen bij de ingang ook gelijk loten voor de veiling 
kopen (bijvoorbeeld 1 euro per lot), en verloot aan het einde van je feest de prijzen. 

 
Denk je nu: allemaal iets te kort dag? Pak het kleiner aan: organiseer een feest bij je thuis, 
haal je woonkamer leeg en laat alleen een tafel staan met drankjes. Zet de radio goed hard 
(wel even je buren informeren) en nodig vrienden en familie uit. Hen vraag je dan om 
entreegeld wat de kosten dekt en waarbij je ook nog iets overhoudt wat je aan JDRF kan 
doneren! 
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