HANDLEIDING
Crowfundingsplatform VoordeBuurt
www.voordebuurtfonds.nl

Inleiding
Nu je je hebt aangemeld voor VoordeBuurt, kan je beginnen met het aanmaken van een online actie
op het crowdfundingplatform. In deze handleiding staat uitgelegd hoe je dit doet.
Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen,
neem dan contact op met je Zelfstandig Adviseur van RegioBank.
Heel veel succes met de Crowdfundingactie!

1 De hoofdactie aanmaken
Na aanmelding heb je van het Oranje Fonds een 8-cijferige projectnummer gekregen. Houd dit
nummer bij de hand, want dit heb je zo nodig om een hoofdactie aan te maken. Alleen organisaties
met een projectnummer kunnen een project aanmaken voor VoordeBuurt.
Ga naar www.voordebuurtfonds.nl. Je komt nu op de homepage, de hoofdpagina, van het online
collecteplatform van het Oranje Fonds. Op deze pagina staan links 3 knoppen: ‘Doneer nu’, ‘Start
actie’ en ‘Start project’.
1. Klik op de ‘Start project’ knop

2. Vervolgens kom je op de pagina ‘Ik wil een project organiseren’. Op deze pagina vul je alle
gevraagde gegevens en een omschrijving van jouw project in. Als je dit gedaan hebt, klik je
op de knop ‘Ga verder’.

3. Nu ben je op de pagina ‘Jouw project is bijna klaar’. Ook op deze pagina vul je alle gevraagde
gegevens van jouw organisatie in, inclusief het 8-cijferige projectnummer uit de ontvangen
brief. Als je alle gegevens hebt ingevuld, klik je op de ‘Verstuur’ knop. Jouw actie is nu
aangemaakt en je ontvangt een email van het Oranje Fonds met het verzoek om je actie te
bevestigen.
LET OP: Het emailadres dat je invult, is meteen het emailadres waarmee je voortaan inlogt
om je project te beheren én het emailadres waar je de mail over je actie van het Oranje
Fonds op ontvangt.

4. Ga naar de inbox van het opgegeven mailadres en open het bevestigingsmailtje. Klik op de
link ‘Bevestig je project’. Als je hierop klikt, kan je de actie van jouw organisatie bevestigen
en wordt deze ter goedkeuring aan het VoordeBuurt Fonds gestuurd.

Na klikken op de link, zie je dit scherm:

5. Het VoordeBuurt Fonds ontvangt een melding en controleert de gegevens van jouw project.
Als alles in orde is, publiceren wij het project en kan je beginnen met crowdfunden. Je krijgt
dan de volgende melding in je email ‘Jouw project is goedgekeurd’. Als je dan op ‘Bekijk het
project’ klikt, kom je meteen bij jouw hoofdactie. Je kan deze te allen tijde bewerken als je
bent ingelogd.

6. Ook krijg je een mail met ‘Nieuw wachtwoord instellen’:

7. Door te klikken op de ‘Wachtwoord instellen link’ in de mail, kom je op de volgende pagina:

8. Hier kun je een zelf gekozen wachtwoord instellen. Vul twee keer hetzelfde wachtwoord in
en klik op ‘Opslaan’. Het account is nu aangemaakt en met je emailadres en je wachtwoord
kan je inloggen op je projectpagina.

2 Beheren van je project
Je kunt je project beheren door in te loggen op de projectpagina. Dit doe je door op de homepage
(www.voordebuurtfonds.nl) te klikken op het poppetje rechts bovenin. Je komt dan op een
inlogscherm waar je je emailadres en wachtwoord invult. Als je je wachtwoord bent vergeten, kan je
hier ook een nieuw wachtwoord aanvragen door middel van klikken op de link ‘Wachtwoord
vergeten’ in het inlogscherm.

Je komt dan op je ‘Dashboard projectpagina’:

•
•
•
•
•

Onder het kopje ‘Content’ (blauw omcirkeld hierboven) kan je je project bewerken
De kop ‘Instellingen’ gebruiken we niet, dit zijn allemaal automatische instellingen
Bij ‘Donaties’ kan je zien wie allemaal hoeveel hebben bijgedragen aan jullie online actie
Bij ‘Acties’ zie je de sub-acties voor de organisatie
‘Emails’ gebruiken we niet, dit is allemaal al automatisch ingesteld voor je

Het kopje content lichten we hier nader toe.
• Bij ‘Omschrijving’ kan je de titel van je organisatie (project) en de
omschrijving aanpassen
• Bij ‘Media’ kan je foto’s en video’s van jouw organisatie en/ of het
project uploaden
• Bij ‘Banners’ kan je het hoofdbeeld van jouw organisatie/ project
aanpassen
• ‘Menu’ gebruiken we niet
• Als je eventuele sponsors hebt van jouw project, kan je bij
‘Sponsorlogo’s’ de logo’s van deze bedrijven uploaden
• Bij ‘Nieuws’ kan je nieuwsberichten toevoegen over jouw
organisatie (project)

3 Project delen
Met de icoontjes aan de rechterkant van de pagina en onder de project-toelichting (blauw omcirkeld
in onderstaande printscreen) kan je jouw project delen en onder de aandacht brengen van mensen
die jouw project financieel willen steunen. Vraag dit eerst aan een paar goede bekenden of familie,
want als er al een paar bedragen gedoneerd zijn… Goed voorbeeld doet volgen! Zorg dat je pagina er
leuk uitziet en dat er bij de omschrijving een mooie motivatie staat waarom jullie hieraan meedoen.
Hoe meer informatie hier staat, hoe meer kans dat bekenden graag een steentje bijdragen!
Door middel van de plug-in voor Facebook-opmerkingen (groen omcirkeld) kunnen de opmerkingen
die op Facebook gegeven worden op deze actie, ook hier op de website bij jouw actie laten zien. Na
klikken op deze link volg je de instructies van Facebook.

