
 

 

DRAAIBOEK INZAMELINGSACTIE 

Wat goed dat je geïnteresseerd bent in de stage ‘Inzamelingsactie’ voor jouw MaS bij Amnesty 

International! 

1. Je kunt beginnen met het maken van de e-learning op de Amnesty Maatschappelijke 

Stage website. De e-learning duurt ongeveer anderhalf uur en die tijd mag je tellen bij het 

aantal uren voor je maatschappelijke stage. De e-learning geeft je alvast wat kennis over 

Amnesty International en het werk dat wij doen. 

 

2. Bedenk op wat voor manier je geld in wilt zamelen voor Amnesty International. In 

principe mag alles, behalve zomaar langs de deuren gaan om geld te vragen. Als je een 

plan hebt bedacht, dan stuur je een mailtje met het plan naar mas@amnesty.nl. Wij 

kunnen je eventueel Amnesty posters en ander promotiemateriaal opsturen. Als het plan 

door ons is goedgekeurd kun je beginnen met voorbereidingen treffen! Noem in het plan: 

 

a. Datum 

b. Locatie 

c. Waarmee je geld gaat inzamelen 

d. Bij wie je geld in gaat zamelen (sponsors, familieleden, iedereen die langskomt op 

de koningsdagmarkt, medeleerlingen etc.) 

 

3. Bereid je inzamelingsactie goed voor. Denk ook na over de promotie; hoe kun je ervoor 

zorgen dat je zoveel mogelijk geld inzamelt? Als je de inzamelingsactie op een bepaalde 

locatie wilt houden vraag dan toestemming van de eigenaar van de locatie. Bereid 

eventueel ook een kort tekstje voor waarin je duidelijk uitlegt waarvoor je geld inzamelt als 

mensen hiernaar vragen. 

 

4. Succes met de inzamelingsactie!!! Denk eraan om foto’s te maken van je 

inzamelingsactie; leuk voor je stageverslag en ook bij Amnesty vinden we het heel leuk 

om foto’s te delen van onze maatschappelijke stagiaires op onze sociale media (vraag wel 

toestemming aan mensen voordat je ze op de foto zet!). 

 

5. Als de inzamelingsactie uitgevoerd is stuur dan weer een mailtje naar mas@amnesty.nl 

en vermeld daarin hoeveel geld je hebt opgehaald. Wij sturen je toe naar welk 

rekeningnummer het geld overgemaakt moet worden. 

 

 

mailto:mas@amnesty.nl
mailto:mas@amnesty.nl

