Fondsenwerving tips en ideeën Missie VONK
1. Sponsoring per uur
Laat je sponsoren per uur. Wanneer je 20 personen vindt die jou voor 1 euro per uur sponsoren zit je al aan
je streefbedrag. Je kan natuurlijk ook 10 personen zoeken die jou voor 2 euro per uur willen sponsoren of 5
mensen die jou voor 4 euro per uur willen sponsoren.
2. Bedrijven benaderen sponsoring
Heb jij bedrijven in je netwerk die jou willen sponsoren? Benader hen en geef hen in ruil voor hun
sponsoring bijvoorbeeld een plekje op je persoonlijke actiepagina.
3. Supermarkt opbrengst flessen
Vraag bij de plaatselijke supermarkt of de opbrengst van de lege flessen een maand lang mag worden
bestemd voor Missie VONK of vraag gemeenteleden om lege flessen en lever deze in bij de supermarkt.
4. Jouw talenten inzetten
Waar ben jij goed in? Zet deze talenten in. Verhuur jezelf bijvoorbeeld om klusjes te doen, vind je het
leuk om bijvoorbeeld in de tuin bezig te zijn of te schilderen? Of ben je sportief en wil je wel een sportles
verzorgen of ben je handig met de computer en kan iemand wel een computerles gebruiken? Zet jouw
talenten in en gebruik dit om geld op te halen voor evangelisten wereldwijd.
5. Waar schijt de... of kamertje verkopen
Ken je iemand met een koe? Organiseer dan een wedstrijd: Waar schijt de koe. Teken op schaalgrootte
het weiland van de koe na. Verdeel dit in vakjes en verkoop elk vakje. Alle vakjes verkocht? Kijk dan waar
de koe als eerste haar behoefte doet. In welk vakje poept de koe? Door wie is dit vakje gekocht? Deze
persoon krijgt dan een mooie prijs.

6. Verkopen producten
Koop producten in en verkoop deze weer tegen een hoger bedrag. Om de kosten zo laag mogelijk te
houden kun je ook kijken naar een samenwerking met een andere ondernemer. Producten die je kunt
verkopen zijn:
- Planten
- Paaseieren
- Stroopwafels
- Rookworsten
- Pepermunt
- Paasbrood
- Wijn
7. Online veiling (producten of diensten)
Organiseer online een veiling van producten en/of diensten. Vraag in je omgeving aan mensen die wel een
dienst of product hebben die zij willen doneren. Bij diensten kun je denken aan: een fotoshoot, een dagje
hulp bij tuinonderhoud, een nachtje weg, een verzorgde maaltijd, een high tea, hulp bij belastingaangiften
etc. Laat vervolgens de gemeenteleden tot een bepaald moment bieden. Is de veiling gesloten? Dan wint
de persoon met het hoogste bod. Je kunt hiervoor ook jullie persoonlijke teampagina of jouw persoonlijke
actiepagina gebruiken.
8. Online verloting
Zoals benoemd hierboven bij online veiling kun je ook een online verloting organiseren. Je kunt een
product of dienst beschikbaar stellen, bijvoorbeeld een high tea voor 2 personen. Je wilt hiervoor 50
euro ophalen. Dit betekent dat je bijvoorbeeld 10 lootjes van 5 euro moet verkopen. Wanneer alle lootjes
verkocht en betaald zijn trek je een winnaar. Je kunt dit ook online inrichten door jullie teampagina of je
eigen actiepagina te gebruiken.
9. Online Bingo
Naast een online veiling of verloting kun je ook een online bingo of (pub)quiz organiseren. Men betaalt
bijvoorbeeld om mee te kunnen doen aan de online bingo/(pub)quiz. Zorg voor leuke prijzen!
10. Collecte in de kerk
Regel in jullie kerk een collecte voor Missie VONK. Vooraf kun je in het kerkblaadje vermelden wanneer
de collecte gehouden wordt en waar het geld precies naar toe gaat. Voorafgaande aan de dienst kun
je ook nog een powerpoint presentatie tonen of op andere manieren kenbaar maken dat deze collecte
plaatsvindt. Je zou bijvoorbeeld ook rechtstreeks jullie teampagina kunnen delen zodat daarop gedoneerd
kan worden.
11. Auto’s wassen
Ga als Missie VONK team een dagje auto’s wassen. Vaak levert dit een mooi geldbedrag op. En als je het
samen doet is het ook nog eens leuk om te doen.
12. Bakken/koken en verkopen
Bak, kook en verkoop spullen. De afgelopen jaren zagen wij al hele mooie initiatieven voorbij komen
als het gaat om verkopen van lekkere producten voor Missie VONK. Waar je aan zou kunnen denken is
bijvoorbeeld paas- of moederdagontbijtjes, pannenkoeken, stamppotten, taarten, of cupcakes. Je zou
bijvoorbeeld een drive through kunnen organiseren waarbij men het bestelde product kan ophalen.
Kijk ook hoe je bijvoorbeeld in kan springen op bepaalde feestdagen als Pasen en moederdag.
13. (online) Sing-in
Speel jij een muziekinstrument of kun jij goed zingen? Organiseer een (online) Sing-in. Laat mensen een
entree kaartje kopen en/of organiseer een collecte. Ben jij niet muzikaal dan kun je ook een Singin regelen
maar dan vraag je anderen of zij jou verder willen helpen.

14. Online workshops of workshops pakketten
Verkoop tickets voor een online workshop of verkoop workshop pakketten. Bijvoorbeeld voor het maken
van een mooi leren armbandje, of een workshop handlettering, een workshop koken of iets heel anders.
Kijk hoe jij jouw talenten, of juist die van anderen in kunt zetten.
15. Ontbijtjes verkopen (samenwerken met lokale bakker?)
Verkoop, bijvoorbeeld met Pasen of moederdag, lekkere ontbijtjes. Je kan mensen vooraf laten bestellen.
Zo weet je hoeveel ontbijtjes je mot regelen. Ze kunnen dit ontbijtpakket vervolgens ophalen of nog beter
breng de ontbijtjes ‘s morgens rond. Wil je de kosten laag houden? Kijk dan of je een deal kan sluiten met
een supermarkt en/of bakker.
16. Collecte wandeling
We gaan in deze tijd niet naar de kerk. In veel kerken lopen de collectes ook terug. Je zou als team een
collectewandeling kunnen organiseren. Je loopt dan met een collectebusje alle gemeenteleden bij langs.
Je zou het ook nog gemeentebreed kunnen trekken, verschillende routes uit kunnen stippelen en vragen
wie er mee willen doen met de collecte wandeling. GKV Lutten organiseerde dit ook onlangs.
Overig tips:
1. Gebruik feestdagen
De komende periode staan er veel feestdagen op de planning. Benut deze feestdagen goed door hierop in
te springen. Pasen, moederdag, Pinksteren en Hemelvaart bijvoorbeeld.
2. Email handtekening
Zet onder je e-mail een handtekening met een link naar jouw persoonlijke actiepagina. Zo trek je extra
donateurs naar jouw actiepagina en weet jouw directe omgeving dat jij hieraan mee doet.
3. Deel je actiepagina
Deel jouw actiepagina met zoveel mogelijk mensen. Je kunt hiervoor makkelijk gebruik maken van de
icoontjes op de website van Missie VONK. Let op! Zorg wel dat je ingelogd bent voordat je via dit icoontje
jouw pagina deelt. Anders deel je de algemene pagina van Missie VONK.
4. Social media posts
Hou je omgeving en donateurs op de hoogte. Plaats al je activiteiten online en voeg er gelijk een link naar
jouw persoonlijke actiepagina bij zodat ze kunnen doneren.
5. Plaats een persbericht in een lokale krant en/of kerkblaadje
Hoe meer publiciteit voor jouw actie hoe beter. Benader de lokale pers voor een mooi persbericht. En
plaats een berichtje in het kerkblaadje van jouw kerk. Wees wel duidelijk in je communicatie. Wat ga je
doen en waarvoor kom jij in actie?
Heel veel succes!

