
Toolkit 
Stemmen en donaties werven 

 
Super gaaf dat je meedoet! 
 
Geweldig dat jij dit met je klas, team, of vrienden meedoet 
aan de #adamasmasmaschallenge! Door jullie inzet help je 
mee geld in te zamelen voor het Adamas Inloophuis. En dat 
is hard nodig, vooral in deze coronatijd. Help kinderen die te 
maken krijgen met kanker aan een veilige plek. En dat op 
een te gekke manier, samen met niemand minder dan Rolf 
Sanchez! Adamas is jullie ontzettend dankbaar en wenst 
jullie heel veel succes en plezier bij de challenge! 

Waarom? 
Geld inzamelen voor het Adamas Inloophuis. Als een kind 
kanker heeft, of te maken heeft met kanker in het gezin of in 
de directe omgeving, kan het hier erg over in zitten. Bij 
Adamas vinden kinderen steun bij elkaar. Het inloophuis is 
voor hen een veilige plek tijdens een kwetsbare periode in 
hun leven. 

 

Wat kun je winnen? 
Er zijn supergave prijzen te winnen ... waarover later meer! Er zijn prijzen voor de hoogste 
opbrengst van donaties én Rolf Sanchez zelf kiest ook nog de meest originele inzending uit.  

Zorg voor stemmen! 
Zorg met jouw team voor zoveel mogelijk stemmen. Dat doe je in de vorm van het werven 
van donaties. Vraag bijvoorbeeld ouders, familie, vriendjes en/of buren of ze willen stemmen 
en stemmen = doneren. Alles mag, want alle kleine beetjes helpen. In deze toolkit ontvang 
je van ons allerlei tips & tricks om het werven van stemmen (donaties) leuk én makkelijk te 
maken. 

Checklist 

Even voor de zekerheid. Heeft jouw team: 
- zich aangemeld? (zo niet, doe dat via https://adamas-inloophuis.nl/mas voor 24 

januari 2020. 
- Heb je het filmpje tussen 1 – 31 januari 2021 ge-upload op de actiepagina 
- https://acties.kwf.nl/fundraisers/adamasmasmaschallenge  

 
Kan je deze acties allebei afvinken, kijk hieronder dan voor Tips en Tricks om stemmen en 
donaties te werven. 
 

 



Tips & Tricks 
Stappenplan om geld op te halen  

Iedereen houdt van een feestje toch!? Daarom de vier stappen methode: PARTY. Practice, 
Ask, Remind & Thank You (oefen, vraag, herinner & bedank)  

Stap 1: PRACTICE 

Vanaf het moment dat jij met je klas meedoet, is iedereen opeens een potentiele stemmer. 
Ga met je klas brainstormen over een lijst van mensen die jullie kunnen helpen om stemmen 
(donaties) op te halen. Wij raden je aan om te beginnen met: 

- Ouders en broers en zussen 
- Opa’s en oma’s 
- Tante’s en oom’s 
- Vrienden van je ouders 
- Buren  
- Kinderen uit een andere groep (die niet meedoen), vrienden van je sportclub of 

vereniging 
- Social media connecties  

Wees niet bang om ook onbekende mensen te benaderen. Stemmen kunnen soms uit de 
meest onverwachte hoek komen.  

Waarom doe je mee met je team? 

Die vraag kan je verwachten. Bedenk met je team hierop het antwoord. Deze tekst kun je 
ook op je actiepagina zetten. Dan lees iedereen die op jullie wilt stemmen gelijk de reden én 
deze tekst kun je meesturen met de link (lees hierover meer bij de volgende stap). 

Stap 2: ASK  

Vraag de mensen om je heen en vraag het op jouw manier. Stel je vraag niet uit. Het is in dit 
geval niet erg om een paar keer te vragen ;-). Mensen komen vaak na één vraag niet direct 
in actie, omdat ze het bijvoorbeeld vergeten. 

- Stuur alle mensen die op jouw ‘namenlijst’ van stap 1 staat de link van jullie 
actiepagina, bijv. via What’s app, Insta, TikTok, Facebook. Wij hebben voor jou wat 
afbeeldingen en tekstjes om mee te sturen als uitleg. Dus: 

a. Kopieer de link van je actiepagina 
b. Gebruik bij deze link een van onderstaande tools om uitleg te geven over de 

actie. Je kunt er nog zelf een paar persoonlijke woorden aan toevoegen en 
klaar is kees! Laat die stemmen (donaties) maar binnenstromen  

c. Geef ze de flyer waarin staat dat je meedoet. Hierin staat ook de QR-code om 
te stemmen. Deze flyer krijg je van ons via je school.  

 

 

 



Stap 3: REMIND  

- Elk klasgenootje komt wel iemand tegen die heeft toegezegd te stemmen - “Leuk dat 
je meedoet, ik ga morgen stemmen!”– maar vergeet om dit ook echt te doen. Help 
deze persoon herinneren de volgende dag, dan kan hij het niet meer vergeten  

- Speciaal voor mensen die vergeten zijn te doneren, stuur je een laatste herinnering. 
Bijvoorbeeld op de 3e stemdag. 

Stap 4: THANX! (BEDANK)  

De challenge zit erop. Het is heel belangrijk en netjes om alle stemmers te bedanken. Wat 
ben je (en wij ook) blij met hun steun! Of je nu een persoonlijk berichtje stuurt via WhatsApp 
of mailtje, of instabericht. Kies de manier die bij jou en je stemmers past. 

 Maak met je team de bedanklijst. Zet alle stemmers op de lijst en schrijf erachter wie 
van jullie deze persoon bedankt. 

 Bedenk samen een tekst die jullie kunnen gebruiken. Neem in de tekst ook het 
totaalbedrag op dat jullie hebben opgehaald 

 Tip: stuur direct na een stem ook al even een klein, kort bedankje naar de stemmer. 
Wel zo leuk en misschien helpen ze je wel om ook anderen te vragen om mee te 
stemmen  

 
Actiematerialen stemmen en donaties werven 

- Download de #adamasmasmaschallenge logo 
- Download de ‘doe jij ook mee’ flyer 
- Download de ‘stem je op ons’ sponsorflyer 
- Facebookpost ‘stem op ons’ 
- Instagrampost ‘stem op ons’ 
- What’s app bericht ‘stem op ons’ 
- Mailbericht ‘stem op ons’ 

 

Social media 

Gebruik bij elk bericht deze #adamasmasmaschallenge 

Tag bij ieder bericht @adamasinloophuis op Tiktok, Insta, Facebook en YouTube 

1. Bekijk en deel de afbeeldingen en stories op TikTok, Insta en Facebook 
2. Bedankt voor je donatie @janjansen! #adamasmasmaschallenge 
3. Ik doe mee aan de #adamasmasmaschallenge! Een stem in de vorm van een donatie 

vind ik super gaaf! (met de actiepagina URL) 
4. Het is #Wereldkankerdag en ik doe met mijn klas mee met de 

#adamasmasmaschallenge. Stem je op onze gave video? 


