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Inleiding 
 
Welkom bij crowdfunding.gent!  
 
Samen proberen we van jouw campagne een succes te maken!  
 
In deze handleiding vind je een aantal succesfactoren & valkuilen. En gewoon een aantal handige 
tips. 
 
Heb je nog vragen? Geen probleem: mail naar info@crowdfunding.gent of bel 09 266 84 34. We 
staan je graag bij met raad en daad! 

Algemeen 
 
Crowdfunding is het online verwerven van fondsen via een grote groep kleine donateurs startend 
in een bestaand netwerk. Crowdfunding heeft een meervoudige waarde: financiering, publiciteit en 
kan ook een markt test zijn.  
 
Crowdsourcing is het online kennis vragen en delen via een grote groep professionals, vrijwilligers, 
geïnteresseerden. Op crowdfunding.gent kan je dat ook doen door ‘taken’ op te maken bij je project.   
 
De 3 noodzakelijke onderdelen van crowdfunding & crowdsourcing zijn: 

• een concreet project 

• een doel(bedrag) 

• een deadline 
 
Waarom gaan mensen meedoen met een crowdfundingcampagne?  
Er zijn drie redenen te onderscheiden waarom mensen jouw campagne willen steunen. Deze kunnen 
door elkaar heen van toepassing zijn.  
 

• Mensen doen mee door de inhoud van het project.  Ze geloven in het onderwerp, de belofte, het 
succes, de impact. 

• Mensen doen mee door de persoon die verantwoordelijk is. Ze geloven in hem/haar, willen het 
samen mogelijk maken, gunnen het hem/haar. 

• Mensen doen mee doordat ze er een reward voor terug krijgen. Ze krijgen er een warm gevoel 
van, een symbolische attentie, bouwen mee aan de stad, krijgen er een verhaal voor terug of 
kunnen zelf actief mee doen met een fundraise actie. 

Crowdfunding.gent in een notendop 
 
Een aantal belangrijke elementen op een rij:  
 

- Je krijgt begeleiding en staat er dus niet alleen voor! Twijfel je of een crowdfundingcampagne 
wel geschikt is voor jouw projectidee? Geen idee hoe er aan te beginnen? … Bel (09 266 84 
34) of mail (info@crowdfunding.gent) en we bekijken alles samen. 

- Bij crowdfunding.gent kan je kiezen tussen werken met donaties (giften) of rewards (dan 
geef je je donateurs een cadeautje in ruil voor hun gift). 
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- Een campagne starten op crowdfunding.gent staat helemaal los van eventuele subsidies die 
je al ontvangt voor je project. Je mag altijd op zoek gaan naar extra middelen. 

- Wie mag er allemaal een project starten? In principe iedereen die goesting heeft om samen 
de stad te maken en te beleven. Iedereen die daarom tijd, kennis en geld wil werven voor het 
opzetten van een project dat een concrete positieve bijdrage levert aan je straat, wijk of 
stad. Je kunt als individu een project starten maar wij adviseren je om met een groepje 
campagne te gaan voeren. Onze ervaring leert dat dit de kans op een succesvolle campagne 
vergroot en het is ook nog eens veel leuker om het samen met anderen te doen. Je kunt een 
project starten als natuurlijk persoon of namens een organisatie als je maar minimaal 18 jaar 
oud bent. 

- Een project op het platform zetten is volledig gratis. Bij de uitbetaling van je project wordt 
alleen een service fee van 5% ingehouden over het opgehaalde bedrag. Deze service fee 
wordt gebruikt voor het bekostigen van de online transactiekosten van de payment service 
provider, de bankkosten, de administratiekosten en de supportdesk. 

- Je krijgt wat je hebt opgehaald met je crowdfundingcampagne. Het is uiteraard toegestaan 
om meer op te halen dan het doelbedrag. Graag zelfs! In dat geval zal je als initiator gevraagd 
worden een bericht op je project pagina te plaatsen waarin je uitlegt aan je supporters hoe 
het extra geld besteed gaat worden en welke extra activiteiten je hiermee voor je project 
gaat uitvoeren. Ook als het doelbedrag niet wordt gehaald worden de opgehaalde donaties 
aan je uitgekeerd. Ook in dat geval ben je als initiator verantwoordelijk om een bericht op de 
project pagina te plaatsen waarin wordt uitgelegd hoe het geld besteed gaat worden nu er 
minder voor het project is opgehaald dan verwacht. 

Aanmaken van een project 
 
Het aanmaken van een project op crowdfunding.gent is eenvoudig.  
 
Klik op “Start een project”. 
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Klik op “Start je project nu”. 
 

 
 
 
 
 
Maak een profiel aan. Klik op “Registreer hier”.   
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Vervolledig je profiel met je voornaam, familienaam, e-mailadres en wachtwoord. Let op! Wanneer 
je als organisatie een profiel wil aanmaken, dan verdeel je de naam van je organisatie best over voor- 
en familienaam. Bijvoorbeeld, is de naam van je organisatie “crowdfunding.gent”, dan vul je in het 
vakje voornaam “crowdfunding” in en in het vakje achternaam “.gent”.  
 

 
 
Vul de velden in (onder “Info” – “Doel” – “Omschrijving” – “Contact” – “Bank gegevens”. Vergeet niet 
om op “Verzenden” te klikken wanneer je crowdfunding.gent verlaat!  
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Op crowdfunding.gent zal je gevraagd worden om een aantal velden in te vullen wanneer je een 
project aanmaakt. Hieronder geven we je daarvan een overzicht. Zorg zeker dat je de informatie in 
het vet bij de hand hebt! De meeste velden zijn verplicht in te vullen. Je kan het project al verzenden 
(klik op “verzenden” rechts bovenaan), zelfs wanneer nog niet alle velden zijn ingevuld. Zo komt je 
project wel al in de backoffice terecht en kan je er later (bij “mijn projecten” in je profiel) aan verder 
werken.  
 
Taal 
Titel 
Korte beschrijving – pitch (maximaal 350 tekens, inclusief spaties) 
 
Afbeelding (het ideale formaat van een afbeelding een 16/9 ratio of een pixel size van 800px X 
450px) 
 
(eventueel) video url (enkel Youtube of Vimeo) 
 
Kies een van de thema’s 
Keywords 
Locatie 
Land 
 
Crowdfunding doelbedrag 
Looptijd campagne (max. 100 dagen) 
Budget specificatie 
 
Uitgebreidere omschrijving (vrij in te vullen veld, denk aan waarom, wat & hoe) 
 
Contact persoon of organisatie 
Email 
Telefoonnummer (zo kunnen wij je contacteren wanneer je een project indiende) 
Website 
Twitter 
Facebook 
Skype 
 
Een scan of foto van je identiteitskaart 
 
Bankgegevens: 
Naam rekeninghouder 
Adres rekeninghouder 
IBAN 
BIC/Swift code 
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Wijs van Gent: de stad kan jouw non-profit project co-financieren! 
 
De Stad Gent stelt daarvoor jaarlijks 55.000 euro ter beschikking. Een jury met experten van binnen 
en buiten de stadsorganisatie zal projecten selecteren en die voor 25%, 50% of (uitzonderlijk) 75% 
co-financieren, tot maximaal 5.000 euro. Die centen worden uitbetaald na het succesvol 
crowdfunden van het restbedrag. Dien op tijd het aanvraagformulier in! Alle informatie vind je hier:  
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/producten/subsidie-voor-het-cofinancieren-van-non-
profit-crowdfundingprojecten-wijs-van-gent.   
 
De cofinanciering door het stadsbestuur moet beschouwd worden als een duwtje in de rug. Het 
spreekt voor zich dat de projecten die een idee willen laten crowdfunden in eerste instantie volop 
moeten geloven in een succesvolle crowdfundingcampagne. De mogelijkheid tot cofinanciering 
vanuit de Stad Gent mag niet de drijfveer zijn, maar kan natuurlijk wel mooi meegenomen zijn. Het 
reglement en het aanvraagformulier vindt u op deze pagina. Let er op dat het formulier minstens 60 
dagen vóór de geplande start van het crowdfundingtraject moet worden ingediend. 

Campagne strategie 
 
Een succesvolle crowdfunding campagne gaat niet vanzelf. Een ander term voor crowdfunding is 
“netwerkfinanciering”. En die vlag dekt goed de lading. Je zal in eerste instantie je eigen netwerk 
moeten aanspreken. En vervolgens de netwerken van je eigen netwerk. Om te voorkomen dat je het 
doelbedrag niet haalt, is het dus niet alleen handig, maar ook noodzakelijk, om een campagne 
strategie en communicatiekalender voor te bereiden. 
 
 Welke sociale media zet je in voor de campagne? 
 Welke andere bestaande communicatie kanalen kan je nog meer inzetten? 
 Bij welke bestaande events kan de campagne aangehaakt worden? 
 Welke extra fundraising events kan je organiseren? 
 Welke netwerken zouden geïnteresseerd (kunnen) zijn? 
 Welke media, PR vinden mijn campagne interessant?  
 Hoe ga je de urgentie van de campagne in de verf zetten? 
 Wat gaan we teruggeven aan onze supporters? (fijn gevoel, goed verhaal, impact, reward) 

 
Essentieel voor elke campagne 
Bij een crowdfunding campagne staat of valt alles bij een pakkende titel met een concrete pitch 
(verkooppraatje – helder, kernachtig en wervend verwoorde samenvatting van de campagne). 
Daarnaast is een treffend beeld essentieel om vanaf het begin een sterke campagne neer te zetten. 
Als je gaat communiceren moet er bovendien altijd een duidelijk aanspreekpunt zijn.  
 
 Wat wordt de campagne titel? 
 Schrijf in 3 regels de pitch. 
 Kies een campagnefoto. 
 Wie wordt het gezicht van de campagne? 
 Wie wordt het operationele aanspreekpunt van de campagne? 
 Een helder, wervend filmpje van ongeveer anderhalve minuut (niet langer!) werkt ook echt 

goed. Maar omdat het maken van zo’n filmpje vaak geld kost, is het niet verplicht om een 
filmpje te gebruiken op crowdfunding.gent. Maar heb je een filmpje, gebruik het dan zeker!   
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Doelstelling(en) 
Iedere crowdfunding campagne draait om een helder verhaal met een kop en een staart, doelbedrag 
en deadline. 

 
 Campagne doelstelling inhoudelijk: je verhaal, je Wat Waarom Hoe 
 Campagne doelstelling: € (Wees hier zo realistisch mogelijk. Denk wat beter is: een haalbaar 

doelbedrag instellen en het ook halen? Of een erg hoog bedrag instellen, dit bedrag niet 
kunnen ophalen en dus alle energie steken in een niet-succesvolle campagne?) 

 Campagne periode: # dagen (De meeste succesvolle campagnes duren zo’n 30 tot 50 dagen. 
In theorie kan je campagne tot 100 dagen duren, maar ben je zeker dat zo een lange periode 
voluit kan gaan om van je campagne een succes te maken?) 

 
Crowdfunding canvas 
Voor je project invoert op crowdfunding.gent denk je dus best goed na over je strategie en je 
doelstellingen.  
 
Wat je daarbij kan helpen, is de zogenaamde ‘crowdfunding canvas’. Je vindt dit op de volgende 
pagina. Wanneer je dit canvas uitwerkt op bijvoorbeeld een A3 pagina en invult met post-its of zo, 
dan kan het je helpen om je project en je strategie concreter te krijgen.  
 
 
 



Crowdfunding canvas 
 

Campagne plan Levenscyclus campagne Campagne community 
Initiator & waarom 
Wie is de initiatiefnemer? 
Leg uit waarom de 
campagne zo belangrijk is 
voor jou.  

Voor 
Ontwerp een 
(communicatie-) 
strategie en 
schakel je netwerk 
in. Vraag vrienden 
of ze kunnen 
helpen. Doe alles 
wat je kan om te 
starten met een 
knal.  
 

Tijdens 
Deel je 
campagne. Hou 
iedereen op de 
hoogte van de 
voortgang van 
je campagne en 
plan activiteiten 
om geld in te 
zamelen.  
 
Onthoud: 
crowdfunden is 
hard werken! 
Het geld komt 
niet vanzelf 
aangewaaid! 

Na 
Vier je succes en 
deel elke update. 
Het goede nieuws 
van je vooruitgang 
is hetgeen je kan 
teruggeven aan je 
supporters. (bv een 
‘dankjewel’ filmpje) 
 

Family, friends, fools 
Deze groep is je startpunt: zij zijn je 
eerste supporters. Maak een lijst van op 
wie je allemaal zal kunnen rekenen.  
 

Doel 
Schat in hoe in 
welke mate 
deze groep kan 
bijdragen tot je 
campagne.  

Team 
Met wie ga je 
samenwerken? Het voeren 
van een succesvolle 
campagne vereist veel 
menskracht. Wees dus niet 
bang om hulp te vragen. 
(Ver-)Deel 
verantwoordelijkheden om 
de dingen sneller gedaan 
te krijgen.  

Jouw netwerk 
In deze groep zitten je collega’s, buren, … 
en iedereen die geïnteresseerd zou 
kunnen zijn via bv Facebook of LinkedIn. 
 

Doel 
Bij een goede 
inschatting zal 
je weten wat 
een realistisch 
doelbedrag is. 

Pitch 
Omschrijf het “waarom” 
van de campagne in 3 
zinnen.  Maak een ‘catchy’ 
titel en zeg hoeveel geld je 
in hoeveel tijd wil 
crowdfunden.  

Grote publiek 
Na het inschakelen van de eerste twee 
groepen, kan je (lokale) media 
contacteren. Onthoud dat dit niet de 
groep is waarvoor je start met campagne 
voeren. De kans bestaat wel dat (lokale) 
media een goed verhaal of succesvolle 
campagne zullen willen ondersteunen. 

Doel 
Maximaliseer 
het bereik van 
je campagne. 



11 gouden regels voor een succesvolle crowdfunding campagne 
 

1. Maak vooraf een complete planning 
Zorg voordat je echt aan je campagne begint dat alles is geregeld. Neem daarom goed de tijd om 
een strategisch campagneplan uit te werken. Een originele, uitgebreide en sterke communicatie 
is cruciaal! Maak bijvoorbeeld een uitgewerkte planning met doelen en subdoelen. Streef ernaar 
je doelbedrag zo snel mogelijk te bereiken. Weet dat de meeste succesvolle campagnes dertig 
dagen duren. Een gespecificeerd budget laat ook zien dat je goed voorbereid bent. Start met een 
lijst van je netwerk en begin met inplannen van e-mails. Spreid bijvoorbeeld ook je mailings 
gedurende de hele looptijd van de campagne. 
 
2. Combineer sociale media met het uitsturen van e-mails 
Sociale media (zoals facebook) zijn belangrijk. Zeker om een algemene ‘buzz’ te creëren.  
MAAR: mensen doneren niet noodzakelijk nadat ze jouw campagne op facebook zien passeren. 
Mensen ‘liken’ je campagne wel makkelijk, maar doneren is nog iets anders… Sociale media 
kunnen dus nooit het enige element zijn in jullie communicatie!  
Je moet zeker ook voldoende e-mails uitsturen. En opnieuw. Je eerste mail heeft een algemene, 
enthousiasmerende boodschap, genre “hier ben ik met mijn fantastisch idee en ik heb jouw 
donatie – hoe klein ook – NU heel erg hard nodig”. Een week daarna stuur je een herinnering 
met een andere boodschap, genre “even een vriendelijke herinnering, ik pik veel enthousiasme 
op over mijn project, maar ik heb ook echt donaties nodig”.  
Probeer je campagne ook te laten verspreiden door bevriende organisaties, vrienden, familie, 
etc… Maak het hen makkelijk: stel zelf al een mail op voor hen (die ze misschien gewoon nog een 
beetje moeten aanpassen). Durf dus om hulp vragen! 
Het heeft doorgaans geen zin om al pers te proberen inschakelen in het begin van je campagne. 
Pas vanaf pakweg 50% van het doelbedrag wordt een campagne interessant voor de pers. Want 
vanaf dat moment heb je én een goed idee én een draagvlak. En dat is interessant. 
Vergeet je donateurs niet te bedanken op je projectpagina! En plaats regelmatig updates op je 
projectpagina! Een campagne moet namelijk ‘leven’. 

 
3. Durf om hulp vragen 
Wees niet te terughoudend in het vragen van hulp. Misschien kan niet iedereen financieel 
bijdragen, maar iedereen kan wel op verschillende manieren (online & offline) je campagne 
delen. Ga ruim van te voren op zoek naar personen die je kunnen helpen bij je campagne zodat 
je direct van bij de start een campagneteam hebt. Een duidelijke rolverdeling en 
verantwoordelijkheden zijn hierbij cruciaal.  

 
4. Identificeer je groep supporters 
Maak een inschatting van het potentieel van je netwerk. Bij het gebruik van crowdfunding.gent 
als platform heb je een perfecte tool in handen om je campagne te kunnen delen met je netwerk. 
Wees niet te terughoudend in het rechtstreeks benaderen van mogelijke supporters. Let uit 
waarom hun steun zo belangrijk is. Gebruik hierbij de twee vormen van urgentie: die van de 
looptijd van je campagne en de inhoudelijke urgentie van je doelstelling(en). Het overgrote deel 
van je supporters zal uit je eigen netwerk moeten komen. Zij kennen jou en geloven in jou en/of 
het doel van je campagne. Vooraf wil je een duidelijke inschatting hebben hoeveel je (financieel) 
van je netwerk kan verwachten. Gebruik deze inschatting ook bij het bepalen van je doelbedrag.  

 
5. Vertel je verhaal 
Het begint allemaal met jouw verhaal en je passie voor deze campagne. Daarom is het belangrijk 
dat de campagne pagina er helemaal tiptop uitziet. Vertel je verhaal zo concreet mogelijk en leg 
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de urgentie van je campagne uit. De grote vraag die je moet kunnen beantwoorden: “Waarom 
zouden mensen deze campagne moeten steunen?” Gebruik daarbij vooral succesverhalen van 
anderen als inspiratiebron en pitch je idee bij de pers en andere netwerken. Vergeet nooit de 
kracht van mond-tot-mond reclame!  

 
6. Maak het persoonlijk 
Start met een e-mail naar je goede vrienden en familie. Zij zijn je beste contacten en zullen vaak 
beginnen met het steunen van je idee. Je wil niet iedereen tegelijk overstelpen met je campagne. 
Creëer een persoonlijk bericht voor iedere afzonderlijke groep die je kan identificeren binnen je 
netwerk. Sommige vrienden vinden het leuk om een Facebook berichtje te ontvangen, maar 
anderen kan je misschien beter opbellen. Geef in je berichten een korte introductie van je 
campagne en vergeet niet de directe link van je campagne bij te voegen. Op z’n tijd een 
herinnering sturen, kan geen kwaad. 

 
7. Deel je verhaal 
Gedurende je campagne is het belangrijk om het verhaal achter je campagne te blijven delen. 
Zodra je campagne live staat, deel je het direct met iedereen. Verzamel genoeg content en 
gebruik ook foto’s en video’s. Schrijf bijvoorbeeld korte blogs en deel je successen. Houd de 
campagne pagina up-to-date met je ervaringen en het verloop van de campagne. Je deelt dit op 
de campagnepagina, maar gebruik ook e-mail, sms, WhatsApp, Facebook, Instagram, … eigenlijk 
alle mogelijke (technologische) opties!  

 
8. Vier successen met je supporters 
Vier je succes(sen) door iedere supporter na een donatie direct te bedanken. Deze supporters 
zijn een essentieel onderdeel van je campagne community. Je wil dat zij jouw campagne verder 
verspreiden. Wie weet, als ze een eerste keer hebben gedoneerd, doen ze dit later nog wel een 
keer. Vergeet niet alle eventuele vragen direct te beantwoorden en blijf daarbij 100% 
transparant.  
Op jouw projectpagina kan je ‘updates’ of boodschappen plaatsen. Doe dit regelmatig! Een 
bedanking is ook een waardevolle update! Je kan zelfs foto’s en video’s toevoegen. Wanneer je 
links onderaan ook op het envelopje klikt, dan stuur je je donateurs zelfs een mail met je 
boodschap.  
 

 
 

9. Wees origineel 
Gebruik al je creatieve hersencellen om extra aandacht te genereren voor je campagne. 
Organiseer bijvoorbeeld een event, dit kan een groot feest zijn of een etentje. Door het 
organiseren van een dergelijk event kan je gemakkelijk op grote schaal iets teruggeven aan je 
supporters. Zorg er wel voor dat het organiseren ervan het waar blijft en niet te veel tijd en geld 
kost. Je kan ook een online actie bedenken, zoals persoonlijke ‘bedankt’ foto’s’.  
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10. Geef nooit op 
Ja, crowdfunding is hard werken, maar met een goed verhaal en heel veel enthousiasme kan je 
dit. Succes! 
 
11. De 20% regel 
De meeste succesvolle projecten halen 20% van het doelbedrag op tijdens de eerste 
campagneweek. Mensen gaan graag mee in succesverhalen. En een campagne die snel een 
belangrijk deel van het doelbedrag bij elkaar weet te harken, ziet er succesvol uit en goed 
georganiseerd. En dat wekt vertrouwen en enthousiasme. Daarom dus dat het erg belangrijk is 
dat je ook goed nadenkt over de startdatum van je campagne. En dat alle belangrijke 
communicatiemiddelen meteen klaar staan.  

 
Mogelijke valkuilen 
Dingen die je beter NIET kan doen: 
 Er vanuit gaan dat alles vanzelf gaat van zodra de campagne online staat. 
 Ga niet ‘bedelen’. Je deelt juist je enthousiasme voor deze campagne. 
 Geef geen geld uit – dat je nog niet hebt – je bent juist op zoek naar financiering. 
 Vermijd spam. Mensen aan je campagne herinneren is noodzakelijk en super belangrijk, 

maar verspreid je bericht altijd weer in een andere vorm.  
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Uniek aan crowdfunding.gent: donaties ondernemingen, taken, 
“giften”, fundraisers en widgets 
 

Rechtstreekse donaties van ondernemingen 
 
Normaal gezien is het voor ondernemingen fiscaal niet interessant om een crowdfundingcampagne 
te steunen. Dat is zo omdat bij een “gewone” donatie aan een crowdfundingcampagne het geld via 
een platformrekening loopt en dat beschouwt de fiscus dan niet als een rechtstreekse gift.  
 
Crowdfunding.gent maakte het mogelijk voor ondernemingen om rechtstreeks te doneren aan 
projecten en tegelijk de crowdfundingcampagne te steunen! Op die manier kunnen de 
ondernemingen namelijk de giften fiscaal inbrengen/afhandelen zoals ze dat gewoon zijn van te doen 
met giften aan projecten die niet werken met een crowdfundingcampagne. 
 
Hoe gaat dit nu in zijn werk?  
 

1) Ondernemingen maken een profiel aan op crowdfunding.gent, zoals iedereen. De 
projecteigenaar seint me in wanneer dat gebeurde. 

2) Ik markeer dat profiel in de backoffice dan als “co-financierder”. Ik laat de projecteigenaar 
weten wanneer dat ok is. 

3) Wanneer de ondernemer vervolgens inlogt, dan zal hij/zij bij het doneren naast mistercash 
en credit card ook de optie 'toezegging' zien. 

4) De ondernemer doet dan een ‘toezegging’ voor een bepaald bedrag en verbindt er zich toe 
die ‘toezegging’ ook daadwerkelijk op jullie rekening te storten. 

5) Jullie laten mij weten wanneer de ‘toezegging’ ook daadwerkelijk werd gestort. 
 
Het lijkt een beetje omslachtig, maar het zorgt er wél voor dat jullie grotere donaties kunnen 
binnenkrijgen op een manier die fiscaal interessant is voor de ondernemingen! 
 
!! Let op !! We doen dit enkel wanneer er een engagement is tot giften van een redelijke omvang. 
We kunnen hier geen bedrag op plakken, omdat de term “van een redelijke omvang” natuurlijk ook 
afhankelijk is van de omvang van het doelbedrag van de campagne.  
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Taken  
 
Ok, wanneer je een crowdfundingcampagne opstart, dan ben je in eerste instantie op zoek naar geld 
om je projectidee te realiseren. Maar het kan ook zijn dat je daarnaast best nog wat helpende 
handen kan gebruiken. Hier spelen we op in door het mogelijk te maken om “taken” aan te maken, 
gekoppeld aan je project.  Dit kan je doen vanaf het moment dat je project live staat. 
 
Klik op je projectpagina op “taak aanmaken”.  
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Je kan gerust meerdere taken aanmaken. Ze komen allemaal overzichtelijk terecht op je 
projectpagina.  
 

 
 
En zo ziet een detail er uit van een taak:  
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“Giften” 
 
De term “giften” is misschien een beetje misleidend (want een “gift” is natuurlijk ook gewoon een 
donatie), maar wat wij hier bedoelen met een “gift” is een beschrijving waaraan de donatie besteed 
zal worden of wat de supporter ontvangt als gift voor zijn of haar donatie. 
 
Deze functionaliteit gebruiken, maar crowdfunding meteen heel erg tastbaar. Door donatie bedragen 
te koppelen aan specifieke onderdelen van je doelbedrag en budget, wordt doneren concreet en 
krijgen mensen een goed beeld van waar ze precies aan bijdragen. Dit spreekt meer tot de 
verbeelding en helpt bij de activatie.  
 
Hoe je deze functionaliteit ook kan gebruiken, is aangeven wat de supporters krijgen in ruil voor hun 
donatie. Vaak gaat dit om symbolische cadeautjes, gelinkt aan het project (bv. een boek, een 
gepersonaliseerd kaartje, een uitnodiging voor het lanceringsfeest, …).  
 
Hoe werkt het?  
 
Wanneer je crowdfundingcampagne live staat (je kan dit dus niet op voorhand invoeren!), zie je 
rechts op de campagne pagina naast de updates het blok “Giften”.  
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Hier kun je giften toevoegen. Klik op ‘voeg gift toe’ en er verschijnt een pop-up scherm.  
 

 
 
Vul het donatie bedrag en de beschrijving wat je krijgt voor dat bedrag in. Dit kan zijn: 

- Een gift: bijvoorbeeld, “Bij een donatie van 10 euro ontvang je een persoonlijke tekening van 
de kinderen”. 

- Een beschrijving op basis van je budget: bijvoorbeeld, “Voor 25 euro kunnen we een pot verf 
kopen voor de muurtekeningen”.  

 
Wanneer je de gift bevestigt, dan wordt deze toegevoegd aan je crowdfunding campagne pagina. 
 
Het is gedurende de hele looptijd van je campagne mogelijk om giften toe te voegen. 
Het verwijderen van giften is alleen mogelijk als er nog geen supporters op hebben gedoneerd. Zodra 
er ook maar één supporter aan is gekoppeld, kun je een gift niet meer verwijderen. Dit omdat je dan 
in feite je belofte verbreekt. Denk dus goed na voordat je een gift online plaatst! 
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Fundraisers 
 
Het is al een aantal keer beklemtoond in dit document: crowdfunding is eigenlijk een vorm van 
“netwerkfinanciering”. Op crowdfunding.gent bieden we een mogelijkheid aan om makkelijk het 
netwerk van andere enthousiaste supporters van jouw project aan te spreken.  
 
Mensen die enthousiast zijn over jouw project kunnen een zogenaamde “fundraise” pagina 
aanmaken. Zo kunnen zij ook donaties verzamelen voor jouw project. Want de fundraise pagina is 
automatisch gekoppeld aan jouw project – dus ook de donaties.  
 
Hiertoe klikken ze op “Ben jij de eerste fundraiser?”. Dit kan pas, net zoals bij de “taken”, vanaf het 
moment dat je project live is.  
 
Tip: zorg ervoor dat je op voorhand al weet wie er voor jou zou willen gaan fundraisen. Dan kan je 
alles al klaar zetten en kan de fundraisepagina snel online!  
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Hieronder zie je twee voorbeelden van fundraisepagina’s. Je zal merken dat ze er behoorlijk 
gelijkaardig uitzien als de projectpagina’s. De voorbeelden zijn inhoudelijk verschillend. Ter 
inspiratie!  
 
Voorbeeld 1:  
 

 
 
 
Voorbeeld 2: 
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Een widget van jouw project integreren in andere websites 
 
Je kan een widget van je crowdfundingcampagne plaatsen op je eigen (of bevriende) website(s). Dit 
kan je alleen maar helpen bij je communicatie! 
 
Hoe doe je dit? Je plaatst de volgende script tag op een willekeurige plek in de website:  
 
<script type="text/javascript" data-tenant="gent" data-domain="https://crowdfunding.gent" data-
language="nl" src="https://crowdfunding.gent/static/assets/widgets/widget.js" data-size="small" 
data-id="opcwidget" data-project="xxxxx"></script> 
 
De “xxxxx” vervang je door het laatste stukje van de url van je projectpagina. Bijvoorbeeld, de 
campagne https://crowdfunding.gent/go/projects/kopergietery, zet op de plek van “xxxxx” dus 
“kopergietery”.  
 
Het formaat van de widget kan je zelf nog aanpassen. Dit doe je door na data-size “small”, “medium” 
of “large” in te vullen.  
 
Zo ziet de widget er dan uit:  
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Facts & Figures 
 
[°16 maart 2015 – 14 juni 2016] 
 

 37 projecten online 
 71.454 euro opgehaald via crowdfunding.gent 
 >10.000 euro offline opgehaald door de projecten in de ‘slipstream’ van hun 

crowdfundingcampagne 
 1.579 geregistreerde donateurs 
 12 projecten succesvol (+ 2 projecten die minder geld dan verwacht ophaalden, maar wel 

perfect schaalbaar bleken) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


