Ideeën voor een actie voor de Liedjesfabriek
Met jouw hulp kunnen nog meer kinderen een muzikale oppepper geven!
Ideeën die niet zoveel tijd hoeven te kosten
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Reclame maken voor de Liedjesfabriek (hoe meer mensen ons
kennen hoe beter)
o Je vrienden en familie uitnodigen om onze Facebookpagina te
liken en ons op twitter te volgen
o Twitteren over #Liedjesfabriek /ons volgen op twitter /
retweeten
o Nieuwsberichten van de Liedjesfabriek delen met je vrienden
en familie
o De krant, radio of TV in jouw woonplaats vragen of ze
aandacht willen besteden aan de Liedjesfabriek
o Een presentatie over de Liedjesfabriek geven
Heitje voor een karweitje (auto wassen, grasmaaien, boodschappen
doen etz.)
Iets maken of bakken en dit verkopen (sieraden, armbandjes,
schilderijtjes, smoothies, cupcakes, pannenkoeken enz.)
Vraag in cafés en restaurants of ze in een bepaalde week een deel
van de fooienpot willen doneren
Doneer een percentage van je salaris of je kerstpakket en vraag het
hele bedrijf dit te doen
Vragen of het bedrijf waar je werkt een bedrijfsdonatie wil doen.
Veel bedrijven hebben een apart potje voor goede doelen
Onderzoeken of er bij jou in de buurt of bij de vereniging binnenkort
iets leuks wordt georganiseerd. Misschien zoeken ze nog een goed
doel om een deel van de opbrengst aan te schenken?
Misschien kun je eens bij de supermarkt vragen of mensen hun
statiegeldbonnetje mogen doneren aan de Liedjesfabriek?
Vragen of mensen iets doneren in plaats van een cadeau bij een
verjaardag / jubileum/ opening
Voor ondernemers: uurtje zonder factuurtje. Laat een uurtje ten
goede komen aan de Liedjesfabriek.
Verkoop iets via Marktplaats en doneer het hoogste bod

Ideeën die wat meer tijd kosten (maar ook meer opleveren)
•

•

•
•
•
•

Organiseer zelf een activiteit en schenk een deel van de
omzet/entree aan de Liedjesfabriek:
o Bingo of loterij
o Barbecue
o Muziekquiz
o Wijnproeverij
o Koken
o Straatfeest
o Talentenjacht (a lá The Voice)
o Benefietfeest
o Muziekfestival met verschillende bandjes
o Veiling (vraag mensen waardevolle spullen en diensten aan te
leveren)
o Rommelmarkt
o Flessen inzamelen en het statiegeld doneren
o Sponsorloop (meedoen of zelf organiseren)
o Geef een les in iets waar je goed in bent en doneer het
inschrijfgeld.
o Organiseer een sms-actie
Tip: Vraag bij de organisatie van jouw evenement of lokale
ondernemers willen helpen (gratis spullen leveren, prijsjes,
materialen, eten en drinken etc.)
Ga met jouw bedrijf fietsen, hardlopen of wandelen (bv. met de
Vierdaagse!), en laat je sponsoren.
Vraag het bedrijf waar je werkt het opgehaalde bedrag te
verdubbelen
Ga zelf muziek maken (bv. op Koningsdag)
Voor bands: organiseer een benefietoptreden en schenk een deel
van de cd-verkoop aan de Liedjesfabriek

Laat ons weten als je iets gaat organiseren! Stuur een mail naar
info@liedjesfabriek.nl

