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Persoonlijke Actiepagina 
 

 

 

 

Geweldig dat jij meedoet aan de ADAMAS BEWEEG CHALLENGE. Met elkaar gaan we proberen 
om € 50.000 bij elkaar te halen. KWF heeft ons een actieplatform gegeven waar jij je 
persoonlijke pagina op kan maken. Het geld dat je inzamelt gaat 100% naar Adamas toe. 
Deze pagina kan je dan delen met je (toekomstige) donateurs via e-mail, what’s app, social 
media, etc. Je kan ook via deze pagina je donateurs bedanken, updates schrijven over je 
training, andere mensen uitdagen om mee te doen of in beweging voor Adamas te komen.  

In plaats van alleen kan je natuurlijk ook een sponsoractie opzetten met je collega’s, vrienden, 
etc. Je kan daar een persoonlijke teampagina van maken. We weten echter uit ervaring dat 
het beter is om een persoonlijke pagina aan te maken en je teamleden ook. Iedereen heeft 
zijn eigen vrienden/familie, etc. en die doneren liever aan iemand die ze kennen dan aan een 
team waar jij onderdeel van bent.  

Hoe maak je je persoonlijke actiepagina aan? Dat leggen we hieronder uit. 

 

 

 



   
Stap 1: https://acties.kwf.nl/fundraisers/adamasbeweegchallenge 

Stap 2: Klik op: “Word lid van ons team” (zie plaatje hieronder) 

 

 

 

 

Stap 3: Maak een account aan en vul alle gevraagde gegevens aan  

 

 

 

 

Stap 4: Vul je gegevens in  



   

 

 

Stap 5: Kies het streefbedrag dat jij denkt op te halen. Dit bedrag kan altijd aangepast 
worden.  

 

Stap 6: Voeg een profielfoto toe, naam die bovenaan je actiepagina komt te staan (dit kan je 
eigen naam zijn of iets anders), een leuke beschrijving waarom je meedoet, maar vooral 
waarom iedereen jou zou willen sponsoren. Er staat standaard een omschrijving en titel in 
maar die kun je gewoon aanpassen. Ook de foto kan op een later moment worden toegevoegd 
of aangepast.  

Zet er ook bij dat dit platform door KWF gedoneerd wordt maar dat 100% van het geld naar 
Adamas gaat. Dan krijg je hier geen vragen over.  

Klik vervolgens op de rode button met volgende stap:  

 

 

 

 

 



   
Stap 7: Doneer eventueel al aan je eigen actie als eerste begin. Of sla deze stap over, zie 
onder de button ‘volgende’ klikken: ‘Sla deze stap over en rond pagina af’  

 

Je pagina is aangemaakt en je kan er mee naar buiten!!! 

Delen van je actie op Facebook, TikTok en Insta: Leuk wanneer je bij updates op social 
media de #adamasbeweegchallenge en @adamasinloophuis zou willen gebruiken.  

HEEL VEEL SUCCES EN VOORAL HEEL VEEL PLEZIER MET JOU BEWEGINGSACTIE!  

 

Aanpassen van je pagina en updaten van foto’s, film, blogs, etc.  

Hoe kan je dat doen? 

 

 

Stap 9 : Je kan alle informatie altijd aanpassen in je dashboard.  

 

 



   
Stap 10: Kies voor tabblad MIJN ACCOUNT  

 

 

Stap 11: Ga naar Profiel aanpassen, hier kan je dingen aanpassen indien gewenst. Klik op 
Update gegevens/opslaan, onderaan de pagina (vergeet niet opnieuw akkoord te gaan met de 
voorwaarden)..  

 



   
Stap 12: Uploaden van foto’s, filmpjes, posts:  

Ga naar dashboard, klik op MIJN PAGINA en dan naar BEWERK MIJN PAGINA.   

 

 

Onderaan de pagina zie je staan UPDATE JOUW BLOG. Klik op Voeg een update toe, dan 
krijg je een scherm te zien met daarop wat je kan posten. Hier kan je je TikTok film of de URL 
van je film via YouTube erop zetten.  

 

Of update je blog berichten (iets leuks over je training, een update van je team, dank je wel 
voor donaties, etc): 

 



   
Of voeg leuke foto’s toe aan je galerij: 

 

 

 

 

Stap 13: Donaties werven 

Je kan jouw pagina delen via social media, e-mail, maar ook heel simpel en vooral effectief via 
What’s app. En schroom niet, mensen vinden het echt leuk om jou te ondersteunen met jouw 
actie! 

 

Stap 14: Donaties bekijken 

Iedere keer dat er een donatie binnen komt krijg je een email. Je kan dit ook zien op je 
pagina.  

 

Stap 15: Donateurs bedanken 

Vergeet je donateurs niet te bedanken. Door een What’s app, een Snapchat, een Tiktok of iets 
anders creatiefs.  

 

SUPER LEUK DAT JE MEEDOET.  

Mocht je nog vragen hebben dan helpen we je graag.  

Contactpersoon voor deze actiepagina is Carola via mail@adamas-inloophuis.nl  



   
Ze helpt en denkt graag mee! 

 


