CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN
Na de uitvoering van Energieke Scholen heeft jullie school misschien een aantal wensen om het
binnenmilieu of de energiezuinigheid van de school aan te pakken. Als daar de middelen niet
voor zijn, kunnen jullie gaan crowdfunden! Met een gezamenlijke actie willen misschien ouders,
buren of een bedrijf uit de omgeving wel mee betalen.
Crowdfunding kan op veel manieren. Er zijn allerlei kant-en-klare formats waar een school aan mee
kan doen. Vaak richten die zich op zonnepanelen. Samen met het lokale NME-centrum kan je school
op zoek naar de leukste en meest passende manier voor jullie school. Afhankelijk van de wens kunnen
jullie je aansluiten bij een bestaande actie of zelf iets verzinnen!
Het lokale NME-centrum kan je helpen bij de gehele uitvoering van het project en adviseren welke
bestaande actie eventueel het beste bij uw vraag past. Globaal bestaat het hele project uit ongeveer
de volgende stappen.
1.

De school voert de basislessen van Energieke Scholen uit.

2.

Op basis van de uitkomsten formuleren jullie een crowdfundvraag

3.

Voorbereiden en uitvoeren van de actie

4.

Financiën en beheer regelen

5.

Start de campagne!

Stap 1: Uitvoeren Energieke Scholen
Het project begint met de uitvoering van Energieke Scholen. De leerlingen gaan aan de slag met
meters en lichten de school door op verbetermogelijkheden om energie te besparen en de
luchtkwaliteit te verbeteren.

Stap 2: Formulering crowdfundvraag
Naar aanleiding van de uitvoering van Energieke Scholen komen er een aantal verbeterpunten voor de
school naar voren. Dit kunnen grote maatregelen zijn (overal dubbel glas) of aanschaf van kleine
producten zoals isolatiefolie voor radiatoren, deurdrangers, tochtstrips of het aanschaffen spaar en
ledlampen. Bedenk wat jullie bij elkaar willen crowdfunden!
Hoeveel meter radiatorfolie heb je nodig? Hoeveel tochtstrips? Of wat kost het om het glas te
vervangen voor dubbelglas? Denk ook aan eventuele kosten van de klusjesman of vraag handige
ouders. Bedenk ook: is het realistisch wat ik vraag? Een bedrag van € 5.000,- is natuurlijk sneller bij
elkaar dan € 50.000,-.
Tegenprestatie

1

Bij een crowdfundactie hoort een tegenprestatie. Dit zijn leuke beloningen voor iedereen die doneert.
Hoe hoger het bedrag dat je doneert, hoe leuker de tegenprestatie!
Denk bijvoorbeeld aan
□

Doneer € 10,-

□

Doneer € 25,- en je bent uitgenodigd voor een slotfeest met hapjes en drankjes

□

Doneer € 100,- en je naam komt op het ‘bedankt -bord’ bij de school

Let op: stem wel met het NME-centrum af hoe deze tegenprestaties weer georganiseerd of
gefinancierd worden.

Stap 3: Voorbereiden actie
Nu de inhoud van de actie bekend is, is het tijd actie te voeren! Het NME-centrum kan je helpen met
flyers, posters, een brief voor de ouders, persbericht of andere materialen. Of knutsel met de leerlingen
zelf een mooi poster in elkaar of organiseer een markt of estafette. Als je gebruik maakt van een
bestaande actie hebben zij vaak al kant en klaar promotiemateriaal beschikbaar.
Start activiteit
Om extra aandacht voor jullie actie te krijgen kun je een start activiteit organiseren of aanhaken bij een
bestaand evenement. Denk bijvoorbeeld aan Warme Truiendag, een duurzaamheidsmarkt of
projectweek over energie of duurzaamheid.
Bespreek met het NME-centrum welke actie je uit kunt en wilt voeren. Wat staat er bijvoorbeeld al op
de planning en waar kunnen zij je bij helpen?

Stap 4: Financiën organiseren
Het NME-centrum organiseert in samenspraak met jullie waar het geld terecht komt, hoe het geïnd
wordt en wie het beheerd. Willen jullie gebruik maken van een crowdfundwebsite, met bonnenboekjes
werken of storten ouders op de rekening van de school?. Er zijn genoeg opties! Kijk voor inspiratie
eens op www.voorjebuurt.nl, www.geldGROENwassen.nl, www.geefonderwijs.nl of
www.sunnyschools.nl (specifiek voor zonnepanelen).

Stap 5: Start de campagne
Nu alle voorbereidingen zijn getroffen is het tijd om aan de slag te gaan! Start de campagne!
Let op: maak van tevoren goede afspraken wat er gebeurt als het benodigde bedrag niet
wordt gehaald. Sommige crowdfundplatforms hebben hier specifieke regels voor. Het
NME-centrum kan je hierbij helpen!
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