
 

Sponsoractie Dauwtrappen 
Hoe zet je een sponsoractie op? 
 
Twee manieren voor deelnemers aan het dauwtrappen: 
 

1. Je gaat zelf je netwerk rond 
 
Je vraagt je vrienden, familie, kennissen en collega’s om een bijdrage en int het geld. Je kunt de 
sponsorlijst gebruiken om je sponsors te noteren. 
 
Het totaalbedrag kan worden overgemaakt op bankrekening NL98RABO0130023396 t.n.v. Stg. Vrienden 
van de Cabauwse Molen, onder vermelding van “sponsoractie dauwtrappen” en de naam van het team of 
de deelnemer. Het liefst uiterlijk op 29 mei 2019. Je kunt de opbrengst ook contant afdragen op 30 mei 
2019 aan de penningmeester van de Stichting.  
 

2. Je gebruikt het crowdfundingsplatform  
https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-vrienden-van-de-cabauwse-molen/over-ons  

 
Een persoonlijke geefactie-pagina werkt meestal het beste. De link van de persoonlijke pagina kun je 
simpelweg delen met je vrienden, familie, kennissen en collega’s via whatsapp, e-mail, sociale media etc. 
Via de link kunnen zij direct doneren via Ideal. Dat gaat heel gemakkelijk en doorgaans geeft men dan ook 
net wat meer dan als je contant geld vraagt. De stand wordt automatisch bijgehouden. Je hoeft zelf niet 
langs de deuren, je hoeft niet met geld rond te lopen en ook niets af te dragen. De opbrengst wordt 
namelijk automatisch door Geef.nl overgemaakt naar de Cabauwse Molen. Een persoonlijke geefactie-
pagina aanmaken gaat heel makkelijk en is binnen een paar minuten gebeurd: zie hieronder. 
 
Tips voor actievoeren: https://www.geef.nl/nl/page/crowdfunding-tips  
 

Persoonlijke geefactiepagina aanmaken 
• Zorg dat je een aansprekende digitale foto beschikbaar hebt van jezelf, of een leuk object of van de 

molen 
• Ga naar https://www.geef.nl/nl/project/dauwtrappen-bij-de-cabauwse-molen/info	 
• Klik op [Start een geefactie] (blauwe button in rechterkolom) 
• Maak een account aan door te klikken op “Nog geen account? Registreer hier!”. Volg de aanwijzingen 

en activeer je account. 
• Ga opnieuw naar de bovengenoemde link, en klik opnieuw op [Start een geefactie]. Het goede doel is 

dan automatisch ingevuld op  de Cabauwse Molen en je klikt op [verder]. 
• Je vult dan de titel van je actie en je persoonlijke tekst in en klikt op [verder] 
• Je vult een streefbedrag in en als einddatum geef je 30 mei 2019 op. (NB aan beide worden geen 

consequenties verbonden) 
• Eventueel kun je teamleden toevoegen (maar beter als ieder een persoonlijke pagina gebruikt), klik op 

[verder] 
• Je kunt je geefactie hier koppelen aan een project. Als het goed is gegaan, is deze al voor ingevuld op 

“Dauwtrappen bij de Cabauwse Molen” je klikt weer op [verder] 
• Door op [kies bestand] te klikken voeg je je foto toe en vervolgens weer op [verder] 
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• Hier vind je de link van je actie, kopieer deze (je kunt deze ook later makkelijk terugvinden door je 
eigen actie te zoeken en dan simpelweg de URL te kopiëren, zie *). 

• Eventueel kun je embed-codes invoegen van twitter of YouTube of je klikt direct op [Afronden] 
• Je kunt het voorbeeld bekijken en eventueel nog aanpassen. Als alles goed staat, klik je op 

[Publiceren]. 
 
*Je actie is terug te vinden met je persoonlijke link of door naar goed doel “Cabauwse Molen” te gaan, te 
klikken op “Projecten”, vervolgens op “Dauwtrappen bij de Cabauwse Molen” en vervolgens op de tab 
“Geefacties”. Maar ook kun je rechtstreeks op de hoofdpagina Geef.nl klikken op “Geefacties” en in het 
zoekveld jouw naam in geven. 
 
Het lijkt veel werk met zo’n beschrijving, maar het spreekt voor zich en is binnen een paar minuten 
gebeurd. Vindt iemand het lastig dan wil Carla Brokking van de Cabauwse Molen het wel voor hem of haar 
doen. Stuur dan een persoonlijk tekstje en een foto naar actie@cabauwsemolen.nl. Of alleen de voor- en 
achternaam en dan maakt zij er wat van. Zij stuurt dan de link toe en je kunt aan de slag. 

 
Achtergronden en informatie 
 
Website Cabauwse molen: https://cabauwsemolen.nl/ 
Restauratie:   https://cabauwsemolen.nl/cabauwse-molen/restauratie/ 
Belang van het behoud: https://cabauwsemolen.nl/cabauwse-molen/belang-instandhouding  
  
Folder Cabauwse Molen, nieuwsbrieven en flyer inzake de fondsenwerving beschikbaar. 
Ook in te zien via:   Flyer Help de Cabauwse Molen februari 2019  
     Nieuwsbrief 30, februari 2019 
 
Vragen en meer informatie:  actie@cabauwsemolen.nl  of 06-51415143, website cabauwsemolen.nl. 
   

 
 


