
Voor Apeldoorn, hét crowdfundingplatform voor alle initiatieven die onze  
gemeente nog mooier, leuker, gezelliger, leefbaarder, duurzamer, groener  
of socialer maken. 



De kracht van crowdfunding

Heb jij een idee waar onze gemeente mooier, leuker, gezelliger, leefbaarder, duurzamer, groener of  
socialer van wordt en wil je dat snel realiseren? Dan is crowdfunding misschien een interessante optie! 
Via Voor Apeldoorn zamel je geld, hulp en materiaal in en realiseer je samen met anderen jouw initiatief.

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een alternatieve manier van financieren waarbij een grote groep mensen of organisaties 
een relatief klein bedrag inlegt, de armen uit de mouwen steekt of materiaal bijdraagt. Zo maken alle 
supporters samen met jouw een initiatief mogelijk. Je maakt heel concreet wat je precies wilt doen  
en hoeveel geld, hulp en materiaal je daarvoor nodig hebt. Iedereen die iets ziet in jouw initiatief en  
je steunt, krijgt daar ook iets voor terug, namelijk het afgeronde project en bijvoorbeeld een  
tegenprestatie.

 “Crowdfunden op Voor Apeldoorn was heel inspirerend! Het was hard werken.  
 We hebben onze netwerken aangesproken en veel publiciteit gegenereerd.  
 En we hebben een aantal grote donaties weten binnen te halen. Hierdoor hebben  
 we ruim € 10.000,- opgehaald voor ons initiatief!” Succesvol crowdfunden met hulp partners

Start jij een crowdfundingcampagne voor jouw initiatief? Dan bieden wij hulp! Via Voor Apeldoorn  
staan lokale én landelijke partners voor je klaar om jouw initiatief te ondersteunen. Je maakt kans op 
donaties van onder andere Stichting DOEN en het VSB fonds. Via Voor Apeldoorn doe je gemakkelijk  
een aanvraag voor een bijdrage en heb je binnen een week antwoord! Heb je niet alleen geld, maar ook  
vrijwilligers of kennis nodig? Stichting Present en Apeldoorn Pakt Aan helpen je in je zoektocht naar  
vrijwilligers. Nieuwsblad Stedendriehoek geeft jou en je initiatief media aandacht via een artikel of  
interview. En studenten van de opleiding CrossMedia van het Grafisch Lyceum Utrecht helpen gratis bij 
het maken van bijvoorbeeld een flyer of een promotiefilmpje. Gemeente Apeldoorn maakt dit crowdfun-
dingplatform mogelijk én helpt jou als initiatiefnemer naar de juiste loketten voor ondersteuning bij  
uitvoering van je initiatief.

Bij het maken van een campagnepagina denken onze adviseurs met je mee. Zij verbinden je met deze 
partners. Zo helpen we je om je campagne succesvol te maken!

“Door te crowdfunden hebben we 
niet alleen een geldbedrag gekregen, 
maar ook een groter netwerk en veel 
inspirerende ontmoetingen!”

“We zijn prima geholpen. Kregen goede 
adviezen en de zorg om het geld werd 
uit handen genomen. Een week voor-
dat de campagne afliep hadden we het 
doelbedrag al gehaald! Ik raad iedereen 
die wil crowdfunden aan om dit op Voor 
Apeldoorn te doen.” 

https://voorapeldoorn.nl/nl/


Waarom Voor Apeldoorn?

Waarom zou je kiezen voor crowdfunden via Voor Apeldoorn? Hieronder noemen we de belangrijkste 
voordelen.
•    Een groeiend netwerk van lokale en landelijke partners die geld, middelen en kennis willen bijdragen  
      om samen van jouw initiatief een succes te maken.
•    Individuele en intensieve begeleiding bij jouw campagne. Door initiatiefnemers gemiddeld beoor- 
      deeld met een 8. Van alle campagnes zijn er ruim 85% succesvol.
•    Workshops waarin je leert hoe je hoe je een crowdfundingcampagne voorbereidt en waarin je de  
      eerste versie van je campagneplan maakt. Kijk op voorapeldoorn.nl/agenda voor meer informatie over  
      de volgende workshop. 
•    Een gratis online academie. Op de Crowdfunding Academie vind je al onze tips voor het voorbereiden  
      van een succesvolle campagne in vier stappen.
•    Een handig platform waarop jij jouw initiatief presenteert, de tussenstand van je campagne ziet en  
      donaties, menskracht en materiaal kan inzamelen.

Direct van start?

Wil je aan de slag? Ga naar voorapeldoorn.nl/nl/start-project en maak een campagnepagina aan.  
Wij nemen daarna contact met je op en geven je advies over jouw campagnepagina en de opbouw van 
je campagne. Ook verbinden we je met onze partners en staan we ook tijdens je campagne voor je klaar 
met tips en support!

Wil je liever eerst nog wat meer informatie? Of wil je jouw initiatief eerst bespreken voor je een  
campagnepagina aanmaakt? Neem dan contact met ons op via 020 337 70 55 of info@voorapeldoorn.nl 
of kijk op voorapeldoorn.nl.
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