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Hoe doe je het: een veiling organiseren 
 
In 2014 was een veiling onderdeel van het Bèrs Suikerfist van Team Cil. Ook dit jaar 
organiseerden de ouders van Liv een veiling met allerlei leuke items. Het is een leuke manier 
om mensen te laten doneren zodat ze er ook nog iets voor terugkrijgen en mensen geven 
graag iets extra’s voor het goede doel! 
 
Maar, hoe krijg je het voor elkaar? 

 Veilingitems kun je verkrijgen door bij lokale ondernemers en bedrijven langs te gaan. 
Denk aan een cadeaubon voor je favoriete kapper, een boeket van de bloemenman, 
een taart bij de bakker en een vleespakket van de slager. 

 Je kunt ook familie en vrienden inschakelen. Heb je een creatieve moeder die graag 
schildert? Of een handige oom die wel een en ander aan klusjes kan opknappen? De 
oma’s van Liv veilden bijvoorbeeld een aantal uren schoonmaken! 

 Wil je iets geks veilen? Je kunt bijvoorbeeld een item maken dat jij een ode aan de 
winnaar van de veiling op jouw Facebook pagina zet, of een keer ontbijt op bed komt 
brengen. Hoe gekker, hoe beter en mensen willen er best voor betalen – zeker als het 
voor een goed doel is! 

 Heb je nog een goede fles wijn liggen uit een kerstpakket? Of een zelfgebreide sjaal 
die bedoeld was voor je dochter, maar die ze niet mooi vond? Je kan het allemaal 
veilen! 

 De veiling zelf kun je heel eenvoudig via Facebook opzetten: start een pagina of 
account en maak voor ieder item een aparte post. Meld hierbij wel duidelijk hoe lang 
de veiling loopt, of er een minimum bedrag is et cetera. 

 Vind je een live veiling leuker? Nodig mensen uit bij je thuis en vraag een kleine 
bijdrage als entree geld om je onkosten te dekken voor hapjes en drankjes. Zorg voor 
een veilingmeester en houd goed bij wie waarop heeft geboden. Mensen kunnen aan 
het einde van de veiling dan gelijk contant bij je betalen! 

 
Heb je nog andere aanvullingen op het krijgen van veilingitems? Laat het vooral weten dan, 
dan delen wij het met de andere actiestarters! 
 
Succes! 
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