
  



 

  

Breng jouw project via social 
media onder de aandacht! 
 
Hieronder vind je enkele tips en voorbeeldberichten die gebruikt 
kunnen worden op de Facebook-pagina en Twitter-account van 
je club.  
 
……………………………………………………………………….... 
 

Facebook 
 
Tip 1:  
Foto’s en video’s worden beter bekeken dan dat tekst gelezen 
wordt. Probeer dus altijd met beeld te werken. Denk daarbij aan 
een introductievideo of foto van jouw project of actie, maar 
bijvoorbeeld ook aan een screenshot van de donatiemeter (als 
het project goed loopt). 
 
Tip 2:  
Tag de personen op de foto’s. Hierdoor komt het bericht bij 
meer mensen terecht.  
 
Tip 3:  
Wanneer je bericht over een specifieke actie vergeet dan niet 
om de link naar de actie erbij te zetten.  
 
Tip 4:  
Benoem een specifieke actie tot actie van de week of actie van 
de maand. Vertel iets over de actie en de initiatiefnemers.  
 
  



 

  

Voorbeeldbericht 1 (project): 
Een nieuw clubhuis, dát fiksen we samen! 
Start vandaag nog je eigen actie op [naamclub].steundeclub.nl 
en help mee om het benodigde bedrag voor de bouw van ons 
nieuwe clubhuis op te halen. Laat je bijvoorbeeld sponsoren 
voor de doelpunten die je maakt of organiseer een sponsorloop. 
Mobiliseer al je (sport)vrienden en doe mee! 
 

Voorbeeldbericht 2 (project): 
Kijk die donatiemeter gaan! Wat gaat het goed en wat zijn we 
blij. We zijn al over de helft, nog even en dan kunnen we starten 
met de bouw van ons nieuwe clubhuis. Zullen we samen nog 
even een sprintje trekken om dit voor elkaar te krijgen? 
[naamclub].steundeclub.nl 
 

Voorbeeldbericht 3 (project): 
We zijn er bijna! 80% van ons nieuwe clubhuis is al gefinancierd 
dankzij jullie. Nog even volhouden! [naamclub].steundeclub.nl 
 

Voorbeeldbericht 4 (project): 
Ons eerste crowdfundingproject is geslaagd! Het nieuwe 
clubhuis gaat er komen. Dank aan iedereen die in actie is 
gekomen of heeft gedoneerd. Super! Uiteraard houden we je op 
de hoogte over de bouw.  
 

Voorbeeldbericht 5 (actie): 
Ons eerste team in actie voor ons nieuwe clubhuis. Hoe kan het 
ook anders met al 30 donaties op de teller. Wat een toppers! 
[naamclub].steundeclub.nl 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Twitter 
 
Tip 1:  
Foto’s en video’s worden beter bekeken dan dat tekst gelezen 
wordt. Probeer dus altijd met beeld te werken. Denk daarbij aan 
een introductievideo of foto van jouw project of actie, maar 
bijvoorbeeld ook aan een screenshot van de donatiemeter (als 
het project goed loopt). 
 
Tip 2:  
Tag de personen op de foto’s (werkt alleen op mobiel en tablet).  
 
Tip 3:  
Het gebruik van populaire hashtags kan helpen bij de 
verspreiding / het bereik van jouw bericht. Zorg wel dat ze 
passen bij jouw tweets, of speel in op een trending topic. 
 
Tip 4:  
Wanneer je bericht over een specifieke actie plaatst, vergeet 
dan niet om de link naar de actie erbij te zetten. 
 
Tip 5:  
Benoem een specifieke actie tot actie van de week of actie van 
de maand. 
 
 

Voorbeeldbericht 1 (project): 
Help ons een nieuw clubhuis financieren. Doneer of start een 
actie op [naamclub].steundeclub.nl. Thanks!  
#datfiksenwesamen #crowdfunding #sport #steundeclub 
 

Voorbeeldbericht 2 (project): 
De eerste donatie voor ons nieuwe clubhuis is binnen! Wie 
volgt? [naamclub].steundeclub.nl  
#datfiksenwesamen #crowdfunding #sport #steundeclub 
 



 

  

Voorbeeldbericht 3 (project): 
We zitten al op 50% van ons streefbedrag. Help jij ons de 
tweede helft door? [naamclub].steundeclub.nl  
#datfiksenwesamen #crowdfunding #sport #steundeclub 
 

Voorbeeldbericht 4 (project): 
80%… Help jij ons aan de laatste steentjes? 
[naamclub].steundeclub.nl  
#datfiksenwesamen #crowdfunding #sport #steundeclub 
#wezijnerbijna 
 

Voorbeeldbericht 5 (actie): 
Ons 1e team laat zich sponsoren voor de bouw van ons nieuwe 
clubhuis. Wat vind jij een doelpunt waard? 
[naamclub].steundeclub.nl  
#datfiksenwesamen #crowdfunding #sport #steundeclub 
 

Voorbeeldbericht 6 (actie): 
Ons 1e team heeft ontzettend veel support gekregen en 
daarmee een flink bedrag opgehaald voor ons nieuwe clubhuis. 
Wie volgt? [naamclub].steundeclub.nl  
#datfiksenwesamen #crowdfunding #sport #steundeclub 
 


