
 
 

Geld inzamelen voor Stichting Cystic Fibrosis via de verkoop 2ehands 
spullen 
  
Wat super dat je gaat meedoen met skate4AIR! Wij helpen je graag met een nieuwe 
manier van geld inzamelen, namelijk via de verkoop van 2ehands spullen.  
 
Als deelnemer of groep kan je gemakkelijk zelf via de website www.goedomtedelen.nl 
een actiepagina aanmaken om op die manier geld op te halen voor jouw 
schaatsprestatie gelinkt aan Stichting Cystic Fibrosis. 
 
Zodra je een actiepagina hebt aangemaakt kan je je familie, vrienden en collega’s 
naar jouw pagina laten gaan en hen motiveren om zoveel mogelijk spullen via deze 
online marktplaats te verkopen. Verkopers bepalen zelf welk percentage (tussen 1-
100%) van hun opbrengst ze willen doneren aan jouw actie. 

Zo vang je 2 vliegen in  1 klap, de verkoper kan er zelf iets aan verdienen én steunt 
tegelijkertijd ook jouw actie (én dus het goede doel)! 

Aanmaken van je actiepagina   

1. Ga naar: https://www.goedomtedelen.nl/actiecontact/ 
2. Vul het inschrijfformulier in  
3. Zodra we je aanvraag hebben ontvangen, nemen we spoedig contact met 

je op om de actie te bevestigen.  
 

Actiepagina aangemaakt 
1. Je ontvangt van ons een e-mail met een link naar jouw actiepagina.  

Je actiepagina is nu klaar voor gebruik. 
2. Deze link kun je vervolgens gebruiken ter promotie van je eigen 

actiepagina onder familie/vrienden/collega’s. 
3. Jouw actie komt te staan bij alle andere acties, 

https://www.goedomtedelen.nl/acties/  
4. Zodra je op deze site op jouw actie klikt, zie je: 

1. Toegezegde donaties; het bedrag wat je kan binnen halen als alle 
geplaatste advertenties daadwerkelijk verkocht worden 

2. Waarvan gerealiseerd; het bedrag wat al is opgehaald 
3. Aantal advertenties; aantal actieve advertenties geplaatst voor 

jouw actie 
Mocht je specifieke vragen hebben of hulp nodig hebben, neem contact met ons op 
via het Contactformulier. 
 

“Kom in actie en start vandaag nog: Wat (ver)koop jij?” 

https://www.goedomtedelen.nl/actiecontact/
https://www.goedomtedelen.nl/acties/
https://help.goedomtedelen.nl/KCC_Contactformulier

