Inspiratie
Via het Premieplan helpt het Ouderenfonds kleinschalige activiteiten en projecten voor
ouderen uit te voeren. Als u een geldinzamelingsactie houdt, verdubbelen wij uw
opbrengst (tot het bedrag van maximaal € 2.000,-).

Activiteiten en doelen
Er zijn enorm veel activiteiten of doelen die u voor het welzijn van ouderen kunt
bedenken. Het kan variëren van een simpel dagje uit tot het aanschaffen van allerlei
voorzieningen. De kosten hiervan mogen niet meer dan € 10.000,- in totaal bedragen.















dagje/avondje uit (film, dolfinarium, theater, huifkartocht, etc.)
optredens
tuininrichting
inrichten dierenparkje
high tea
verwendag
kerstdiners
mobiele keuken
braintrainers
duofiets
rolstoelen
wensboom
jeu de boulesbaan
internetcafé

Uitje laten organiseren door het Ouderenfonds
Het Ouderenfonds heeft een eigen evenementenbureau. U kunt besluiten om de nettoopbrengst van uw geldinzamelingsactie en de verdubbelaar te besteden aan een uitje uit
een vast aanbod van uitjes georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds. Bekijk
bijvoorbeeld op www.ouderenfonds.nl/evenementen wat het aanbod is en bel naar 090060 80 100 voor een uitje op maat.

Soorten geldinzamelingsacties
Allereerst is het belangrijk dat het gaat om een actieve geldinzamelingsactie, zoals een
rommelmarkt, bridgedrive, verkoop van koek en zopie etc. Een giftverzoek via een
mailing of belronde wordt niet gezien als een actieve geldinzamelingsactie.
De netto-opbrengst wordt verdubbeld. Daarna gelden de volgende
verdubbelingspercentages:








Donaties van particulieren = 100%
Donaties van commerciële bedrijven of instellingen = 50%
Donaties van de Rabobank (lokaal bankkantoor) = 50%
Donaties van serviceclubs (zoals Rotary, Lions, etc.) = 50%
Bijdragen van andere fondsen en stichtingen = 0%
Gemeentelijke subsidie = 0%

Geldinzamelingsacties
U kunt allerlei dingen bedenken voor een geldinzamelingsactie. Hieronder geven we u
een paar ideeën, maar wees vooral zelf creatief en verbaas ons met úw
geldinzamelingsactie. Het is belangrijk dat het een actieve geldinzamelingsactie is.











organiseren van een markt. Denk hierbij aan voorjaarsmarkten, fancy fair,
paasmarkt, braderie, kofferbakverkoop, kerstmarkt etc. Op al deze gelegenheden
kunt u verschillende zaken (van eigen makelij) verkopen.
verkopen van tweedehands artikelen en curiosa
het maken en verkopen van schilderijen
het organiseren van een oud papieractie of statiegeldflessenophaalactie
het houden van een Rad van Avontuur of een bingoavond
verkoop van koek en zopie
meedoen aan of organiseren van een sponsorfietstocht
het organiseren van een bridgedrive
het houden van een dansmarathon

Voorbeelden acties
We delen graag mooi geldinzamelingsacties om als inspiratie te dienen voor anderen.
Bijvoorbeeld op ons blad of de website. U helpt anderen hiermee vooruit en anderen
helpen u weer verder. Als u meedoet met het Premieplan, ontvangen we daarom graag
van u:




foto en filmmateriaal
leuke beschrijvingen van activiteiten
voorbeelden van slim opgezette geldinzamelacties

Contact
Neem voor opmerkingen of vragen contact op met Shirley van Voorst, Nationaal Ouderenfonds,
telefoon: 030-656 60 45 (ma, di en do).

