PURE! Fondsenwervingsbeleid 2014-2015
Fondsenwerving is belangrijk voor de projecten. Wij stimuleren vertrekkende vrijwilligers om
deel te nemen aan een sponsoractie voor vertrek of om zelf een evenement te organizeren,
maar verplichten niemand. Het belangrijkste is jouw inzet op het project zelf!
Tips voor fondsenwerving
Fondsenwerving is gemakkelijker dan je denkt. Veel mensen in je directe omgeving zijn bereid je
te helpen, omdat jij vrijwilligerswerk in het buitenland gaat doen. Bij fondsenwerving kun je
denken aan het organizeren van een evenement of een sponsoractie.
Voorbeelden van evenementen:
-

-

Een verjaardagsfeest waarbij je familie en vrienden vraagt om een donatie voor jouw
goede doel in plaats van een cadeautje.
Een dinertje met familie of vrienden thuis, in plaats van in een restaurant. Je gaat uit van
het bedrag wat je normaliter met z’n allen uitgeeft in een restaurant. Iedereen maakt
thuis iets lekkers en neemt dit mee. Dit bedrag trek je van het totale bedrag af en het
overgebleven bedrag gaat als donatie naar jouw goede doel.
Op een rommelmarkt spulletjes verkopen voor jouw goede doel (je kunt familie en
vrienden vragen om spulletjes te doneren voor de verkoop).

Voorbeelden van sponsoracties:
-

Meedoen aan een hardloopwedstrijd of ander sportevenement en je laten sponsoren
door familie, vrienden, collega’s, mede-studenten etc.
Verkoop van zelfgemaakte appeltaart in de schoolkantine of bedrijfskantine, waarbij de
opbrengst ten goede komt aan jouw goede doel.
Verkoop van een symbolisch product als sponsoractie – bijvoorbeeld de verkoop van
een pakje pleisters/pennen onder familie, vrienden, op het werk, op school etc. –
inkoop 2 euro, verkoop 3 euro, met 1 euro per verkoop voor jouw goede doel. Met de
opbrengst beloof jij je sponsoren om in het buitenland EHBO spullen
(pleisters)/schoolmaterialen (pennen) aan te schaffen.

Daarnaast zijn lokale nieuwskranten en tijdschriften op school of op je werk vaak geïnteresseerd
in het publiceren van een artikel over jouw aankomende tijd in het buitenland. Ook bieden veel
bedrijven in Nederland werknemers die vrijwilligerswerk gaan doen in het buitenland de
mogelijkheid om sponsorgeld van het bedrijf aan te vragen.
Het gebruik van de naam PURE! voor fondsenwerving
Als deelnemer aan een vrijwilligerswerkprogramma van PURE! Volunteer ben je van harte
welkom om tijdens je fondsenwervingacties de naam PURE! actief te gebruiken. Wij adviseren je
graag bij het organizeren van je evenement of sponsoractie en voorzien je van
promotiemateriaal (brochures, visitekaartjes, filmpjes, een presentatie) om je evenement of
sponsoractie een professioneel karakter te geven. Ook promoten we jouw sponsoractie via onze
website en social media kanalen. Hier zijn echter wel regels aan verbonden.
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Helaas hebben wij in het verleden meegemaakt dat de naam PURE! voor fondsenwerving is
misbruikt. Deelnemers haalden geld op uit naam van PURE! wat zij vervolgens gebruikten om in
het buitenland de eigen weekendtripjes en het uitgaan van te bekostigen. Van sommige
sponsoren ontvingen wij bericht met de vraag waar het geld naartoe was gegaan, terwijl PURE!
niets af wist van de fondsenwervingsactie.
Wil je als vrijwilliger gebruik maken van de naam PURE! in je evenement of sponsoractie, dan
kun je kiezen uit twee werkwijzen (zie hieronder).
Je kunt er ook voor kiezen om fondsenwerving te verrichten zonder de naam PURE! te
gebruiken. Je bent dan zelf 100% verantwoordelijk voor het toezien op en de eerlijke besteding
van je opgehaalde donaties, alsmede voor het afdragen van verantwoording voor het geld naar
je donateurs en sponsoren.
Werkwijze optie 1: de 50-40-10 regel
Vanaf 2010 dienen alle voortgekomen donaties uit sponsoracties die vrijwilligers doen in naam
van PURE! gestort op de rekening van Stichting PURE! for Kids. Het totale bedrag van de
sponsoractie van een vrijwilliger wordt op de volgende manier verdeeld:
50% gaat direct naar het project waar de vrijwilliger werkt, wij storten het geld op de rekening
van het project. Alleen bankstortingen. De vrijwilliger kan over dit percentage van het bedrag
ook zelf beschikken en samen met het project bekijken wat er gedaan kan worden. Het project
weet namelijk het beste waar de eerste hulp nodig is en vaak is dit aan genoeg voedsel,
lesmaterialen, onderdak en medicijnen. De vrijwilliger helpt mee.
40% gaat in een algemeen fonds voor ontwikkelingshulp in Cambodja, Indonesië of Thailand. Dit
fonds zorgt er voor dat we grotere structurele veranderingen kunnen financieren voor onze
partner projecten. De gedachte is om samen een verschil te maken. Met 10 x 50 euro zijn we al
een stuk verder en kunnen we samen een verandering teweegbrengen. Door PURE! wordt
bekeken welke projecten hiervoor in aanmerking komen. Vanuit de organisatie kan beter de
behoeften per project worden ingeschat en op deze manier kunnen we structurele oplossingen
bieden. Denk hierbij aan de bouw van een school, het repareren van een dak en het sponsoren
van kinderen op school op lange termijn. PURE! for Kids bepaald waar en wanneer dit fonds
wordt gebruikt. Wij zorgen er ten alle tijden voor dat alle projecten bestaansrecht behouden.
Via de website en nieuwsbrieven en in het jaarverslag kun je lezen waar wij dit fonds voor
hebben gebruikt. Ook worden vanuit dit fonds subsidies aangevraagd.
10% gaat naar Stichting PURE! for Kids voor draagvlak versterking, het verstrekken van
publicatie/promotie materiaal en het opzetten van evenementen en presentaties op scholen.
Vrijwilligers die een sponsoractie opzetten kunnen ten alle tijden aanspraak maken op promotie
materiaal zoals brochures, visitekaartjes, filmpjes of een presentatie. Wij helpen jou graag om zo
veel mogelijk geld op te halen voor de projecten en zullen je actie ook promoten op onze
website en via onze social media kanalen. PURE! zet zich bovendien in voor draagvlak
versterking in Nederland op het gebied van ontwikkelingshulp en de bewustwording onder
jongeren.
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Werkwijze optie 2: de 90-10 regel
Vanaf 2010 dienen alle voortgekomen donaties uit sponsoracties die vrijwilligers doen in naam
van PURE! gestort op de rekening van Stichting PURE! for Kids. Het totale bedrag van de
sponsoractie van een vrijwilliger wordt op de volgende manier verdeeld:
90% gaat direct naar het project waar de vrijwilliger werkt, wij storten het geld op de rekening
van het project. Alleen bankstortingen. Het project beslist waar dit geld aan besteed wordt. De
vrijwilliger en PURE! for Kids kunnen op aanvraag bij het project inzicht krijgen in de besteding
van het geld.
10% gaat naar Stichting PURE! for Kids voor draagvlak versterking, het verstrekken van
publicatie/promotie materiaal en het opzetten van evenementen en presentaties op scholen.
Vrijwilligers die een sponsoractie opzetten kunnen ten alle tijden aanspraak maken op promotie
materiaal zoals brochures, visitekaartjes of een presentatie. Wij helpen jou graag om zo veel
mogelijk geld op te halen voor de projecten. PURE! zet zich bovendien in voor draagvlak
versterking in Nederland op het gebied van ontwikkelingshulp en de bewustwording onder
jongeren.

De voorwaarde onder beide werkwijzen is dat we SAMEN voor de projecten zorgen. Wij geloven
dat de projecten hun behoeften het beste zelf in kunnen schatten. De projecten verwachten
geen donaties van vrijwilligers. Mocht je zelf toch nog iets kleins willen doneren, zoals fruit of
lesmaterialen voor de kinderen, doe dit dan altijd in overleg met het project. Dit is extra en op
eigen initiatief. Op deze manier is iedereen even veel waard en kunnen projecten niet van
andere vrijwilligers meer of minder verwachten. Iedereen is hetzelfde en samen werken wij aan
de gezamenlijke doelen van de partner projecten.

Wil je gebruik maken van de naam PURE! voor jouw fondsenwervingsactie onder de 50-40-10
regel, dan wel de 90-10 regel, dan dien je de overeenkomst sponsoracties 2013-2014 op de
volgende pagina ingevuld aan ons te retourneren. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met je op voor over hoe wij je kunnen adviseren en ondersteunen bij je fondsenwervingsactie.

Veel plezier en veel succes!
PURE! Volunteer
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Overeenkomst sponsoracties 2014-2015
Hierbij verklaart vrijwilliger ………………………………………………………………………… dat hij/zij sponsor
activiteiten zal organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting PURE! for Kids.
Middels deze verklaring geven wij u toestemming om de naam van PURE! for Kids te verbinden
aan de door u georganiseerde activiteiten, mits de opbrengsten ook daadwerkelijk worden
overgemaakt naar het bankrekeningnummer 51.95.96.943 van de Stichting PURE! for Kids.
Heeft u promotiemateriaal nodig voor uw sponsoractie dan kunnen wij u helpen met
brochures/kaartjes/filmpjes en een presentatie. Wij helpen u ook graag met promotie via onze
website en andere kanalen.
Hartelijk dank dat u het werk van PURE! for Kids wilt ondersteunen middels een sponsoractie.
Wij verzoeken u derhalve deze overeenkomst "voor akkoord" te ondertekenen en te
retourneren naar:
Stichting PURE! for Kids
Sijgerscampe 31
9751 MC Haren (Gn.)
Voor verdere informatie kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

M.H.N. Westen,
Voorzitter PURE! for Kids

VOOR AKKOORD:
Datum: …………………………
Naam: …………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………..
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Gepland evenement/sponsoractie van
vrijwilliger:
………………………………………………………
………..
………………………………………………………
………..
………………………………………………………
………..
………………………………………………………
………..
………………………………………………………
………..
………………………………………………………
………..
………………………………………………………
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