
 
Toolkit Digitale Collectebus 

 
 
 
Help jij ook mee?  
De toolkit is een verzameling van allemaal verschillende tips om jouw digitale collecte tot een 
groot succes te maken.  
 
Maak het persoonlijk 
Vertel waarom de manege voor jou zo belangrijk is dit trekt mensen over de streep om je actie te 
steunen. 

Vertel waarom iedere euro telt 
Hoe hoger het bedrag dat je ophaalt hoe meer de manege en het fonds gehandicaptensport kunnen 
betekenen voor mensen met een beperking. Leuk weetje: van de 50 procent die naar het fonds 
gehandicaptensport gaat kan ook nog een deel bij onze manege terecht komen als wij voor 
specifieke projecten geld uit het fonds aanvragen. Zo hebben we in 2019 onze zadels kunnen 
vervangen. ���� 

Laat je succes zien! 
Mensen sluiten zich graag aan bij een succesverhaal. Neem je omgeving mee in je successen. 
 

Collecteren via Whatsapp of social media 
Wie dragen de manege een warm hart toe? 

• Ruiters en familie van ruiters,  
• vrijwilligers en familie van vrijwilligers, 
• vrienden en kennissen, (ex-) collega’s, …  
• betrokken ondernemers. 

 
Hoe groot is jouw eigen netwerk? Vast groter dan je denkt! 
 
Naar wie stuur je welk bericht?  

1. Maak een lijstje met mensen die je wil benaderen. 
2. Kies een aanspreekvorm per groepje mensen. 
3. Maak het persoonlijk en spreek vanuit je eigen rol! 

 
Inspiratie nodig? Hier wat voorbeelden. 
 
Voorbeeld 1 
Hoi.., zoals je weet ben ik actief als vrijwilliger bij manege Gooi en Eemland. Door corona hebben  
onze ruiters met beperking veel moeten missen. Beetje bij beetje starten we weer voorzichtig op. 
Ook de jaarlijkse collecte (fonds gehandicaptensport) is nu anders, namelijk digitaal. Mag ik jou 
vragen om een (kleine) bijdrage, zodat onze manege alles uit de kast kan trekken om de ruiters weer 
te laten genieten van hun sport?  
de link naar de collectebus….. 
https://gehandicaptensport.digicollect.nl/stichting-sportclub-gehandicapten-gooi-en-eemland 
 
Je mag dit bericht natuurlijk ook weer delen! Heel graag zelfs.  
Groeten…… 

https://gehandicaptensport.digicollect.nl/stichting-sportclub-gehandicapten-gooi-en-eemland
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Voorbeeld 2 
Hoi… wat je misschien niet weet is dat ik al jaren vrijwilliger ben bij manege Gooi en Eemland. Door 
corona hebben onze ruiters met beperking veel moeten missen. Beetje bij beetje starten we weer 
voorzichtig op. Ook de jaarlijkse collecte (fonds gehandicaptensport) is nu anders, namelijk digitaal. 
Mag ik jou vragen om een (kleine) bijdrage, zodat onze manege alles uit de kast kan trekken om de 
ruiters weer te laten genieten van hun sport?  
de link naar de collectebus….. 
https://gehandicaptensport.digicollect.nl/stichting-sportclub-gehandicapten-gooi-en-eemland 
Je mag dit bericht natuurlijk ook delen! Graag zelfs.  
Groeten…… 
 
Voorbeeld 3 
Hoi.. zoals je weet rijdt onze… zoals je weet rij ik… (al jaren) bij Manege Gooi en Eemland, de manege 
voor mensen met en zonder beperking. Door corona hebben de ruiters dit jaar veel moeten missen. 
Beetje bij beetje start de manege weer voorzichtig op. Ook de jaarlijkse collecte (fonds 
gehandicaptensport) is nu anders, namelijk digitaal. Mag ik jou vragen om een kleine bijdrage, zodat 
onze manege alles uit de kast kan trekken om de ruiters weer te laten genieten van hun sport?  
De link naar de collectebus….. 
https://gehandicaptensport.digicollect.nl/stichting-sportclub-gehandicapten-gooi-en-eemland 
Je mag dit bericht natuurlijk ook weer delen! Graag zelfs.  
Groeten…… 
 
Wil de QRcode gebruiken in je bericht?  
Onder aan deze pagina staat een download knop voor de QRcode. 

Zelf in actie komen 
Wil je zelf een actie bedenken voor de manege? Wat dacht je van: cupcakes bakken en verkopen, 
statiegeldflessen inzamelen, rondje Gooimeer fietsen (per km?), taarten bakken en verkopen, je 
kledingkast, kelder of zolder opruimen en verkopen via bijvoorbeeld marktplaats, auto’s wassen, 
ramen zemen, tuinen schoffelen of aanvegen, Voetenpad Hilversum lopen voor het goede doel… etc.   
 
Een voorbeeldtekst voor je eigen sponsoractie 
Hi …. Op dit moment zet ik mij in voor manege Gooi en Eemland. De manege voor iedereen, met en 
zonder beperking. Ik vind de manege zo bijzonder omdat… (eigen verhaal, foto?)  
Op…  ga ik daarom een marathon lopen, koekjes bakken, ….. 
Zou je mij willen sponsoren met een mooie bijdrage? 
 
Hele jaar���� 
Je kunt de komende maanden nadenken over een eigen actie en je goed voorbereiden.  De 
collectebus blijft namelijk tot eind 2021! Fijn he.  
 
Als je het leuk vindt als we met je meedenken, geef het aan bij het instructieteam, we nemen dan 
contact met je op.   
 
Collecteteam Manege Gooi en Eemland 

https://gehandicaptensport.digicollect.nl/stichting-sportclub-gehandicapten-gooi-en-eemland
https://www.sportclubgooieneemland.nl/sponsoring-donaties/digitale-collectebus/

