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Uiteraard staan wij open voor crowdfunding trajecten en willen we daar graag onze medewerking
aan verlenen. Ook wij willen graag dat iedereen kan profiteren van de bijzondere resultaten die
worden behaald met de CRDL.
In dit document geven wij kort weer wat de mogelijkheden zijn en staan we stil bij welke activiteiten
u zelf kunt opstarten als de crowdfunding actie eenmaal voor u is ingericht. Het is allemaal relatief
eenvoudig en u kunt heel snel van start. Heeft u vragen, stel ze ons dan! info@crdlt.com

Betrouwbaar crowdfunding platform
Om u een betrouwbare crowdfunding oplossing te kunnen bieden zijn wij een samenwerking
aangegaan met een bestaand platform: Whydonate: http://www.whydonate.nl/crdl/profile/
Een crowdfunding platform dat zich vooral richt op ‘goede doelen’ en al veel partijen heeft geholpen bij het realiseren van hun doelen.
Naast een eenvoudig te gebruiken platform biedt Whydonate een Stichting Derdengelden, zodat
alle donaties veilig buiten de bedrijfsactiviteiten om beschikbaar blijven. Voor ons eveneens een
reden om deze samenwerking te zoeken, in plaats van alles zelf te gaan doen.

No cure, no pay.....u gaat geen contractuele verplichtingen aan
Gebruik maken van een dergelijk platform brengt kosten met zich mee. Aan de ene kant vaste
maandelijkse kosten en aan de andere kant een vorm van ‘succesfee’.
De vast maandelijkse kosten worden door CRDLT B.V. betaald. De succesfee wordt betaald vanuit
de gerealiseerde donaties; 5% wordt afgedragen aan Whydonate, voor het gebruik van het platform, de Stichting en de financiële inrichting van het geheel. Voor u dus geen kosten, maar 5%
minder opbrengst. U betaalt dus alleen als er donaties zijn; no cure no pay!

Snel van start
Besluit u om uw eigen crowdfunding actie op te zetten voor het kunnen financieren van
de CRDL, dan helpen wij u snel op weg. Binnen enkele uren staat uw actie live en kan de ‘inzameling’ beginnen. Het enige dat wij van u nodig hebben zijn uw zorg-locatiegegevens, het aantal CRDL’s dat u wenst aan te schaffen, een korte introductietekst [waarom u graag met de CRDL zou willen werken en wat u ervan verwacht voor uw bewoners]
en ‘n foto. Daarmee is de basis al gelegd en kan de actie van start! Simpeler kan haast niet.
Maar er kan meer worden gedaan om het gewenste eindresultaat te bespoedigen...
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Uw crowdfunding actie online; en dan...
Zodra we samen uw actie hebben ingericht zetten we ‘m online. In de basis gebeurt dat op twee
websites. Uiteraard wordt uw actie vemeld op de website van CRDLT, maar uw actie wordt ook
automatisch opgenomen op de website van whydonate.nl.
Hoewel uw actie daarmee online is gezet is dat niet voldoende om ook daadwerkelijk iedereen te
bereiken die uw actie een warm hart toedraagt. Daarvoor moet wel meer gebeuren. Activiteiten
die u zelf kunt oppakken. Hieronder hebben wij enkele van deze activiteiten voor u op een rij gezet.
U bepaalt uiteraard zelf of en welke activiteiten u wilt gaan inzetten. Let wel, hoe meer activiteiten,
hoe sneller uw einddoel in zicht komt.

Maak gebruik van uw eigen website
Staat uw actie online, dan is het heel eenvoudig om ook op uw eigen website melding te maken
van uw actie. Wellicht door er een aparte pagina aan te wijden. Daarnaast kunt u direct de ‘donatieknop’ op uw eigen pagina zetten, zodat mensen die uw organisatie en uw doel een warm hart
toedragen direct kunnen doneren.
Het is niet ingewikkeld om de ‘donatieknop’ werkend op uw eigen website te plaatsen.
De benodigde ‘embedded code’ is al standaard beschikbaar en kan ook nog eens in uw eigen
huisstijlkleuren. Vanzelfsprekend helpen wij u daar waar nodig.

Inzet social media
Bent u actief op Facebook en/of Twitter? Laat u actie dan niet onvermeld. Grote kans dat uw ‘fans’
de actie delen waardoor uw actie een nog grotere doelgroep bereikt. Kleine moeite...

Uw eigen nieuwsbrief
Heeft u een eigen nieuwsbrief? Dan mag uw actie uiteraard niet ontbreken. Wilt u hulp bij het opstellen van een leuke tekst? Wij helpen u daar graag mee.

Stichting ‘Vrienden van’
Misschien heeft uw organisatie ook wel ‘n Stichting ‘Vrienden van’. Betrek hen dan ook actief om
uw actie breed onder de aandacht te brengen.
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‘In huis’-nieuws
Grote kans dat u ‘in huis’ beschikt over plekken waar regelmatig nieuws voor bewoners en bezoekers wordt vermeld. Een specifieke plek of zelfs een bulletin bord in de lift. Daar waar mogelijk vermeldt u natuurlijk ook uw crowdfunding actie, met een duidelijke verwijzing naar de website.
Wilt u een wat fraaier nieuwsbericht met ‘n mooie afbeelding van de CRDL? Ook hierbij kunnen wij
u van dienst zijn; laat het ons maar even weten!

Informatie-avond
Organiseer eens een informatie-avond met de CRDL als insteek. Algemene informatie over de
CRDL en de werking, maar uiteraard ook over uw crowdfunding actie. Wij willen u graag helpen bij
de organisatie en uitvoering hiervan.

het Nationale Ouderen Fonds
Denk ook eens aan het aanmelden van uw initiatief bij het Nationale Ouderen Fonds en probeer
om, in combinatie met uw eigen actie en activiteiten, een subsidie te verkrijgen via:
https://www.ouderenfonds.nl/wat-doen/subsidie-aanvraag/

En niet te vergeten...
Presenteren van uw wens en reden om via crowdfunding de CRDL aan te schaffen t.b.v. uw zorginstelling, bij uw lokale service-clubs, zoals: Rotary, Lions, Kiwanis, Ronde Tafel (Tafelronde) e.d. Zij
stellen vaak gedeeltelijke budgetten ter beschikking om uw wens te ondersteunen.

Onze hulp nodig?
Welke activiteit u ook wilt opstarten met uw crowdfunding actie, u kunt altijd een beroep op ons
doen waar het gaat om uw activiteit te ondersteunen. We kunnen natuurlijk niet overal ja op zeggen, maar op veel zaken wel. Stuur ons gewoon even een e-mail: info@crdlt.com.

