
 
 
 
 

Promotietips Oranje Fonds Collecte 2017 
 

 Laat zien dat u gaat collecteren! Hang de posters uit het collectepakket op bij druk 

bezochte, publieke plekken zoals een supermarkt, bibliotheek of school (uiteraard 

nadat u toestemming heeft gevraagd). Schrijf op de poster namens welke organisatie 

u collecteert en wat het bestemmingsdoel is. 

 Voor een nóg professionelere uitstraling kunt u de poster ook digitaal bewerken en 

invullen. Download de invulposter op http://www.oranjefonds.nl/informatie-voor-

deelnemers en stuur ‘m naar een lokale drukker voor een mooie print. 

 Plaats voor en tijdens de collecteweek regelmatig leuke updates op social media. En 

vraag de collectanten dit ook te doen! Gebruik op Twitter en Instagram #OFcollecte 

en/of #OranjeFonds. Een aantal social media tips: 

o Bent u zelf niet zo handig met social media? Er is altijd wel iemand in uw 
omgeving te vinden die u hiermee kan helpen.  

o Plaats altijd een foto of een video bij uw berichten. Berichten met beeld 
worden vaker gedeeld en geliked. Bovendien worden berichten met alleen 
tekst makkelijk over het hoofd gezien.  

o Gebruik kwalitatief goede foto’s. Zorg er in ieder geval voor dat de foto’s goed 
belicht en scherp zijn en dat de compositie aansprekend is. 

o Video’s doen het erg goed op social media. Dit hoeft niet heel ingewikkeld te 
zijn: een vlog die met de smartphone is opgenomen kan al voldoende zijn. 
Zorg ervoor dat het geluid en de belichting goed zijn en dat de beelden 
horizontaal gefilmd zijn. Om uw video een professionele uitstraling te geven 
kunt u gebruik maken van apps als Splice of iMovie. Hiermee kunt u op een 
simpele manier video’s monteren op uw smartphone. Plaats voor of tijdens de 
collecteweek verschillende video’s waarin u mensen oproept op te doneren. 

o Plaats in de aanloop naar en tijdens de collecteweek regelmatig berichten, 
maar waak ervoor dat het geen spam wordt. Steek de berichten altijd anders 
in, zodat u niet in herhaling valt. Wees creatief! 

o Het Oranje Fonds zal voor en tijdens de collecte ook diverse posts plaatsen 
op Twitter, Instagram en Facebook over de collecte. Deze kunt u delen met 
uw eigen netwerk. 

o Tag het Oranje Fonds in uw posts. Wij zijn te vinden op Twitter, Instagram en 
Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 Verstuurt u een nieuwsbrief of heeft uw organisatie een website? Laat weten dat jullie 

gaan collecteren! 

 Informeer bij de gemeente of u op digitale informatieborden de collecte onder de 

aandacht kunt brengen. 

Mail vooral uw leuke foto’s en filmpjes naar collecte@oranjefonds.nl of gebruik de hashtag 

#OFcollecte en/of #OranjeFonds. Mogelijk ziet u ze dan terug op onze social media kanalen! 

 

 Nog 3 dagen en dan gaan 

we collecteren namens het 

Oranje Fonds in de Stationsbuurt 

en het Centrum! 

 

 Heeft iemand deze week 

nog een avond vrij? Collecteer 

met ons mee voor de 

#OFcollecte! 
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Vragen? 
Heeft u vragen over het verkrijgen van publiciteit of over social media? Neem dan contact op 

met Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit en Social Media via nerina.vilchez@oranjefonds.nl of 

030-2339348. 

Heeft u andere vragen m.b.t. de Oranje Fonds Collecte? Neem dan contact op met het 

collecteteam via collecte@oranjefonds.nl of 030-2339 367. 
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