
Stappenplan 
Persoonlijke Teampagina 

 

 



Geweldig dat jouw klas/team meedoet aan de #adamasmasmaschallenge! Per filmpje dien je 
een persoonlijke teampagina aan te maken. Hoe je dat doet? Dat leggen we hieronder uit. 

Voor het uploaden van je film en het maken van je persoonlijke teampagina ga je naar:   

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

 

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 de gegevens in van de “teamcaptain”.  

 

 

Stap 5: Kies voor het streefbedrag dat je team denkt op te halen met je act. Dit bedrag kan 
altijd aangepast worden.  

 

 



Stap 6: Voeg een profielfoto toe van je team, naam van je team en een leuke beschrijving 
waarom jullie meedoen, maar vooral waarom iedereen jullie team wilt supporten. 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.  

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’  

 

Stap 9 : Je account staat nu op naam van de teamcaptain, dit zie je ook op grote foto. We 
willen echter graag hier je teamnaam zien, groep en schoolnaam. Dit doe je door in te loggen 
(als je niet meer ingelogd bent) en naar je dashboard te gaan.  

 

 



Stap 10: Kies voor tabblad Mijn Account  

 

 

Stap 11: Ga naar tabblad Profiel aanpassen. Hier kan je een afwijkende schermnaam 
aangeven. Graag de van je groep (bijv. 8a) en school , bijv. groep 6, dekinderarcke. 
Klik op Update gegevens/opslaan, onderaan de pagina (vergeet niet opnieuw akkoord te gaan 
met de voorwaarden). 

 

Voorbeeld: Schermnaam:  Groep 6, de Kinderarcke



Stap 12: Uploaden van je film/act en andere posts:  

Login op je pagina (rechtsboven). Ga naar dashboard 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/act of de 
URL van je film via YouTube erop zetten. Je kan altijd alles aanpassen.  

 

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

 



Of voeg leuke foto’s toe aan je galerij: 

 

JE ADAMAS MASMAS ACT STAAT EROP!  

We hopen dat je jouw filmpje ook wilt delen op TikTok of Instagram, gebruik dan de 
#adamasmasmaschallenge! Hopelijk inspireren jullie hier andere teams mee om mee te doen! 

 

Stap 13: Donaties werven 

Het team met de meeste donaties wint een super leuke prijs! Donaties kan je werven door je 
link van je pagina te delen via What’s app, SnapChat, TikTok, Facebook, Instagram, e-mail en 
flyers die je van ons krijgt. Op de flyer staat een QR code waarmee ze naar de ADAMAS 
MASMAS CHALLENGE actiepagina gaan. Ze moeten daar nog wel jouw pagina vinden, daarom 
is een goede profielfoto en teamnaam belangrijk! Voor meer tips over hoe donaties te werven 
hebben we een leuke toolkit voor je gemaakt. Kijk op https://www.adamas-
inloophuis.nl/images/documenten/Toolkit_stemmen_en_donaties_werven.pdf 

Stap 14: Donaties bekijken 

Als teamcaptain krijg je sowieso alle donaties via email te zien, maar je kan via 
dashboard/mijn pagina zien van wie je donaties ontvangen.  

 



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 JULLIE MEEDOEN.  

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! 

 


