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Een goede doelen actie heeft als doel om geld in te zamelen voor een goed doel. Een goed doel kan te 

maken hebben met het milieu, gezondheid, internationale hulp, maar ook met verbeteringen in de 

woonomgeving. 

 

 

 

 

Dit kun je gebruiken: 

�  Internet  

�  Papier, potloden, stiften 

 

 

 

Zoek op wat het goede doel doet en schrijf dit in kernwoorden op. Kijk naar de kernwoorden. Schrijf in 

5 minuten op welke ideeën voor acties er in je hoofd opkomen. Ideeën kunnen bijvoorbeeld zijn: 

ansichtkaarten maken en verkopen, sponsorloop, rommelmarkt organiseren, muziek- of 

toneelvoorstelling geven, spelletjesmiddag, tentoonstelling. 

 

Kies voor welk goed doel je de actie gaat organiseren. Een aantal bekende organisaties heeft materiaal 

hiervoor beschikbaar. Andere organisaties bieden mogelijkheden om via de website jouw actie te 

promoten. Mocht er geen materiaal beschikbaar zijn of wil je liever zelf iets maken zoals bijvoorbeeld 

een informatiefolder, collage of poster dan kun je hierover de Handige Hulpen gebruiken die je kunt 

vinden op:  http://maken.wikiwijs.nl/32993/Handige_Hulpen 

 

Kies 3 ideeën uit en werk deze ideeën verder uit. Onderzoek of de ideeën haalbaar zijn. Kijk 

bijvoorbeeld naar de kosten van producten die je wilt verkopen en de prijs die je kunt vragen. Levert dit 

voldoende op? 

 

Kies nu het beste idee voor een actie uit. Overleg dit ook met de leerkracht en directie van de school. 

 

Spreek een datum af voor de actie. Duurt de actie één middag of een hele week? Wat is de locatie van 

de actie? Op school of gaan jullie de deuren langs? Doe ook dit in overleg met de leerkracht. 
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Maak een planning voor de actie. Hierin staat wat je moet voorbereiden en afspreken voor je de actie 

kunt uitvoeren. Verdeel ook de taken. Taken zijn bijvoorbeeld: het maken van een poster, schrijven van 

een brief aan de ouders, schrijven van een artikel in de schoolkrant, maken en verkopen van kaartjes. 

Zet de gemaakte afspraken in een tabel zoals hieronder. 

Wie Wat Week 1 Week 2 Actiedag 

     

     

     

     

     

     

     

 

Houd bij hoeveel geld je nodig hebt om de actie te organiseren. Dit heet de begroting. Zoek hiervoor 

eventueel sponsors of gebruik kosteloos materiaal. Denk ook aan drinken of eten tijdens de actie. Koop 

je dit in? Laat je dit door ouders meenemen? Verkoop je het tijdens de dag? Ook kun je prijzen uitloven 

bij bijvoorbeeld een sponsorloop. Zorg ervoor dat alle kosten duidelijk zijn. De kosten gaan af van het 

bedrag dat je uiteindelijk aan het goede doel kunt geven. Deze kosten moeten dus zo laag mogelijk zijn! 

 

Maak nu een draaiboek voor de dag. Hierin staat precies wie wat doet op de dag zelf. Bijvoorbeeld wie 

er bij het limonadekraampje staan. Maak hier ook weer een tabel voor. 

Wat Wie Waar Wanneer 
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Als alles geregeld is kan de actie van start! De laatste dingen om aan te denken zijn: geldkistje met 

wisselgeld, nodig een lokaal krantje uit, maak foto’s op de dag zelf. Veel plezier! 

 

Het ingezamelde geld moet overhandigd worden aan het goede doel. Maak hiervoor bijvoorbeeld een 

mooie cheque of overhandig het op een bijzondere manier om nog meer aandacht voor het goede doel 

te krijgen. Bedankt alle gevers en harde werkers. Laat op school in elk geval duidelijk zien hoeveel geld 

er is opgehaald. Maak eventueel na de goede doelen actie ook een verslag voor in de schoolkrant. 

 

Voorbeelden van goede doelen in Nederland: 

Erkende goede doelen kun je vinden op: http://www.goededoelen.nl/ en 

http://www.allegoededoelen.nl/. 

 

Bekende goede doelen in Nederland zijn: 

• KWF kankerbestrijding: http://www.staoptegenkanker.nl/Home 

• WNF Wereldnatuurfonds: http://www.wnf.nl/nl/in_actie/overzicht/ 

• Greenpeace: http://www.greenpeace.nl/Doneren/Zamel-geld-in-voor-Greenpeace/ 

• Unicef: http://www.unicef.nl/wat-kun-jij-doen/kom-in-actie/ 

De links verwijzen naar de actiepagina’s waarin je zelf een actie kunt starten voor dit goede doel. 
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