
“Het team van 
voordekunst heb 
ik ervaren als zeer 
betrokken, profes-
sioneel, enthou-
siast en proactief. 
Het adviestraject 
geeft je als cul-
turele organisa-
tie de juiste be-
geleiding vooraf, 
maar ook tijdens 
de crowdfunding.”

 Denise de Boer,  

Adjunct Directeur Frans Hals 

Museum | De Hallen Haarlem

Over voordekunst

Voordekunst is het grootste en meest succesvolle 

crowdfundingplatform voor de creatieve sector 

in Nederland.  Wij begeleiden je persoonlijk vóór, 

ƋĜģÚåĹŸ�åĹ�Ĺ±�ģå�Ï±ĵŞ±čĹåţ��Ĝģ�ǄŅųčåĹ�ƴŅŅų�Úå�Ā-

nanciële afhandeling en we adviseren onder meer 

ÆĜģ�ĘåƋ�ƴŅųĵčåƴåĹ�ƴ±Ĺ�ååĹ�åýåÏƋĜåü�ŞųŅĵŅƋĜåŞĬ±Ĺţ�

Donateurs kunnen via onze website direct en ge-

makkelijk bijdragen aan het project van hun keuze.

Crowdfunding 
�ųŅƵÚüƚĹÚĜĹč�ĜŸ�ååĹ�åýåÏƋĜåƴå�
methode om publiek aan je or-
ganisatie te binden. Donateurs 
ƵŅųÚåĹ�ÚŅŅų�ĘƚĹ�ĀĹ±ĹÏĜêĬå�
bijdrage stakeholder van jouw 
project. Ze laten daarmee zien 
dat ze het belangrijk vinden, dat 
het er moet komen. Activeer je 
fans op een nieuwe manier en 
maak samen meer mogelijk.

Betrek je  
publiek:  
crowdfunding 
voor  
instellingen



Wist je dat crowdfunding helpt:
• bij het vergroten van je zichtbaarheid en het bereiken 

van nieuwe doelgroepen?

• bij het versterken van je imago en het activeren 

van je bestaande achterban?

• bij het creëren van draagvlak en het overtuigen 

van financiers?

Advies en begeleiding op maat
Speciaal voor culturele instellingen heeft voordekunst 

een adviestraject opgezet. Met extra aandacht voor intern 

draagvlak en het promotieplan. Hierbij krijg je directe  

begeleiding toegespitst op jouw organisatie en project.  

Na een stoomcursus crowdfunden maken we een blauw-

druk van de campagne, en uiteraard word je tijdens de 

campagne actief begeleid.

Het adviestraject is interessant voor grote en middelgrote 

instellingen die een doelbedrag willen ophalen van  

€ 15.000,- of meer.

Heb je nog vragen over
het adviestraject?

Neem dan contact op met 
Alyssa Mahler 

alyssa@voordekunst.nl 
020 2337019

of kijk voor meer informatie en  
voorbeelden op voordekunst.nl/advies 

“Als provincie willen wij graag 
dat instellingen en organisaties 
onafhankelijker van subsidie 
worden. Ze moeten hun eigen 
draagvlak vergroten” 

Ger Koopmans, 
Provincie Limburg

Basis Uitgebreid Compleet

Intake (contactmoment) 
met projectleider/directeur

Stoomcursus crowdfunden + canvas-sessie (contactmoment)  
met projectteam

Medewerkers/inner circle bijeenkomst (contactmoment) 
Creëer draagvlak binnen de organisatie voor een 
succesvolle campagne!

Promotieplan-sessie (contactmoment) 
Hoe zet je je communicatiemiddelen in om 
zoveel mogelijk donateurs te bereiken?

Inhoudelijk advies op projectplan

Finetunen en klaarzetten project op voordekunst.nl

Beantwoorden vragen donateurs

eüĘ±ĹÚåĬĜĹč�ƴ±Ĺ�Úå�ĀĹ±ĹÏĜêĬå�±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜå

Evaluatie met statistiek

Eigen URL en vermelding op social media voordekunst

* Bedragen exclusief btw, reiskosten en 7% fee over het opgehaalde bedrag €1,499* €1,799* €2,099*

Meest 
gekozen


