
  



 

  

VOORBEELD PERSBERICHT 
 
Mogelijke koppen: 
 
[titel optie 1]  [naam sportvereniging] maakt haar  

dromen waar met crowdfunding.  
[titel optie 2]  Een [project: bijvoorbeeld: nieuw 

clubhuis], dat fikst [naam 
sportvereniging] met crowdfunding.  

[titel optie 3]  [naam sportvereniging] zet zich middels 
crowdfunding in voor de huidige 
generatie en die van de toekomst. 

[titel optie 4]  [naam sportvereniging] houdt haar 
digitale hand op voor een [project: 
bijvoorbeeld: nieuw clubhuis]. 

 
[Plaatsnaam], [datum] – [naam sportvereniging] start [dag en 
datum] met haar eerste crowdfundingcampagne om [project: 
bijvoorbeeld: een kunstgrasveld] te financieren. Omdat het 
steeds moeilijker is voor [naam sportvereniging] om de wensen 
binnen de vereniging met bestaande middelen te financieren 
heeft het bestuur gezocht naar een nieuwe manier om 
inkomsten te genereren. In het online crowdfunding platform 
Steundeclub.nl is deze methode nu gevonden. [naam 
sportvereniging] hoopt [tijdsaanduiding: bijvoorbeeld: aan het 
einde van het jaar] voldoende donaties te hebben om haar 
eerste crowdfunding project met succes af te ronden. Doneren 
kan via [naamsportvereniging].steundeclub.nl 
 
[naam sportvereniging] start met het inzamelen van geld voor 
[project: bijvoorbeeld: een kunstgrasveld] omdat…. 
[omschrijving project: wat, waarom, voor wie, etc.]… [mogelijke 
tekst over tegenprestatie: Als tegenprestatie bakt [naam 
sportvereniging] in December oliebollen. Voor de jaarlijkse 
oliebollenactie hoeft [naam sportvereniging] voortaan dus niet 
meer met contant geld over straat. De oliebollen worden digitaal 
aan de man gebracht en kunnen worden opgehaald bij de club 
vanaf 28 December.]  



 

  

 
Crowdfunding is een manier om een project te financieren en 
tegelijkertijd draagvlak, betrokkenheid en promotie bij een groot 
publiek te creëren. Steundeclub.nl is een crowdfundingplatform 
specifiek voor sportverenigingen. Verenigingen kunnen hun 
projecten op steundeclub.nl plaatsen en (particuliere) 
investeerders vragen om een financiële bijdrage. Door middel 
van veel (kleine) donaties is het uiteindelijk mogelijk om een 
project te realiseren.  
 
///////////////// einde persbericht //////////////////////// 
 
Meer informatie 
[naam contactpersoon sportvereniging + telefoonnummer]  
 
 
 
 
 

  



 

  

VOORBEELD PERSBERICHT 
 
[titel optie 1]  V.V. De Globetrotter maakt haar dromen 

waar met crowdfunding.  
[titel optie 2]  Een nieuw clubhuis, dat fikst V.V. De 

Globetrotter met crowdfunding.  
[titel optie 3]  V.V. De Globetrotter zet zich middels 

crowdfunding in voor de huidige 
generatie en die van de toekomst. 

[titel optie 4]  V.V. De Globetrotter houdt haar digitale 
hand op voor een nieuw clubhuis. 

 
Globedorp, 30 oktober 2014 – V.V. De Globetrotter start 8 
november met haar eerste crowdfundingcampagne om een 
nieuw clubhuis te financieren. Omdat het steeds moeilijker 
wordt voor V.V. De Globetrotter om de wensen binnen de 
vereniging met bestaande middelen te financieren, heeft het 
bestuur gezocht naar een nieuwe manier om inkomsten te 
genereren. In het online crowdfunding platform Steundeclub.nl 
is deze methode nu gevonden. De Globetrotter hoopt binnen 
een jaar voldoende donaties te hebben om haar eerste digitale 
project met succes af te ronden. Doneren kan via 
vvdeglobetrotter.steundeclub.nl. 
 
V.V. De Globetrotter start met het inzamelen van geld voor het 
nieuwe clubhuis omdat het huidige clubhuis ‘De Globekeet’ 
sterk verouderd is en bovendien te klein voor het huidige 
ledenaantal. Dit komt door de enorme toestroom van leden die 
de vereniging voorafgaand aan dit seizoen kende. De leden, 
vrienden, supporters en andere betrokkenen bij V.V. De 
Globetrotter zijn na 50 jaar wel toe aan vervanging van ‘De 
Globekeet’. Het nieuwe clubhuis krijgt een zeer strakke, 
moderne uitstraling en wordt bovendien op een duurzame 
manier gebouwd.  
 
Als tegenprestatie bakt V.V. De Globetrotter in December 
oliebollen voor haar donateurs.  
  



 

  

Voor de jaarlijkse oliebollenactie hoeft V.V. De Globetrotter 
voortaan dus niet meer met contant geld over straat. De 
oliebollen worden digitaal aan de man gebracht en kunnen 
worden opgehaald bij de club vanaf 28 December. Bij donaties 
van boven de €50,- ontvangen donateurs een persoonlijke 
uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel van V.V. De Globetrotter.  
 
Crowdfunding is een manier om een project te financieren en 
tegelijkertijd draagvlak, betrokkenheid en promotie bij een groot 
publiek te creëren. Steundeclub.nl is een crowdfundingplatform 
specifiek voor sportverenigingen. Verenigingen kunnen hun 
projecten op steundeclub.nl plaatsen en (particuliere) 
investeerders vragen om een financiële bijdrage. Door middel 
van veel kleine donaties is het mogelijk om een project te 
realiseren.  
 
///////////////// einde persbericht //////////////////////// 
 
Voor meer informatie, Paul Jansen, tel. 06-12345678 
 


