DE NATIONALE
BENEFIETVEILING
De ultieme extra fondsenwerver
voor de goede doelen sector
De makers van de #1 app Ommetje en de mensen achter de
bekendste goede doelen veiling van Nederland, 3FM Serious
Request en Veiling TV, werken samen aan de next level tool
in fondsenwerving: nationalebenefietveiling.nl

FAQ
Wat is de Nationale
Benefietveiling?
Het dedicated en meest simpele veilingplatform voor goede doelen. Dat is het
nieuwe platform Nationale Benefietveiling.
De zogenaamde VaaS-oplossing (Veiling as a
Service) maakt het heel gemakkelijk om een
veiling als (extra) donatiemiddel in te zetten
bij campagnes.

Veiling-only of in
combinatie met andere
middelen?
De veiling kan uiteraard stand alone worden
ingezet. En daarnaast is de combinatie
met de overige middelen interessant. Stel,
je organiseert een sponsorloop waar een
aantal van je ambassadeurs aan deelneemt.
Dan zijn bijvoorbeeld de shirts van de
ambassadeurs / influencers zeer geschikte
veilingitems.

Corona maakte alles anders. Nu
de goede doelen-markt op zoek is
naar het nieuwe normaal, wordt
breed gekeken naar extra, hybride
financieringsbronnen binnen campagnes
In de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk zijn ‘charity auctions’ een
belangrijke inkomstenbron voor goede
doelen. Jaarlijks gaan er miljoenen
via veilingen naar maatschappelijke
doelen.
De veilingen als fondsenwerver zijn al
decennia een vast onderdeel van de
Amerikaanse en Britse cultuur. Deels
komt dat doordat fundraisers horen bij
the American and British way of life: je
helpt elkaar. En deels komt dat door
het grote aantal beschikbare tools in
die landen: het is heel gemakkelijk voor
grote en kleine organisaties om een
online veiling te starten.
Voor maatschappelijke organisaties
zijn fundraisers goede verbindende
activaties: het is léuk om mee te doen,
offline én online. En je hebt contact
met je achterban.

In Nederland kreeg de ‘goede doelen
veiling’ vanaf 2010 een landelijke boost
door Veiling TV vanuit het Glazen Huis.
Sindsdien wordt steeds vaker de veiling
als donatietool ingezet. Warchild en
538 werkten bijvoorbeeld samen aan
een grote charity veiling.
In ons land zijn er diverse veilingtools
beschikbaar. Echter, hét dedicated
veilingplatform voor goede doelen
met alle know how omtrent fondsenwerving bestond tot dusver nog niet in
Nederland.

Voor wie is dit bedoeld?
Voor alle organisaties die fondsen werven:
van kleinere stichtingen en verenigingen tot
de grootste NGO’s

Wie zijn de initiatiefnemers?
Better Together Agency en Veilet waren
de drijvende kracht achter de veiling
van 3FM

Serious Request en Veiling TV

in de hoogtijdagen van het evenement
van NPO 3FM en het Rode Kruis. In de
loop der jaren zijn al items geveild voor
onder meer UNICEF, KWF, KIKA, Stichting
Vluchteling,

Daarom hebben de partijen achter de
veiling van 3FM Serious Request en
Veiling TV de krachten gebundeld en is
De Nationale Benefietveiling opgezet.
Deze Veiling as a Service - ook wel VaaSoplossing genoemd - is een simpele
add-on binnen fondsenwervende
campagnes. De opstartkosten zijn
nihil, de opbrengsten hoog. Naast
de geldelijke inkomsten biedt de
Nationale Benefietveiling óók leads,
engagement en content.
Eenvoudig, snel en impactvol

Voedselbanken,

Alzheimer

Nederland, Artsen zonder Grenzen, Natuurmonumenten,

Mentelity

Foundation,

Warchild, Dierenbescherming, Roparun en
De Nacht van het Kind.

Veilige software?
Veilet heeft software ontwikkeld die door veel
partners wordt gebruikt, waaronder banken,
verzekeraars en overheden. De software is
jarenlang doorontwikkeld en getest.

HOE WERKT HET?
Het starten van een veiling op het VaaS-platform is
heel simpel.
•

Iedere organisatie krijgt een gepersonaliseerde veilingsite, inclusief
eigen logo en gebruik van de eigen huisstijlkleuren.

•

Als organisator bepaal je zelf welke veilingitems je online wilt
aanbieden en hoeveel.

•

De veiling is een goede reden om (opnieuw) contact te zoeken met je
achterban. De veiling werkt als een ideale activator en extra touchpoint
in de klantreis.

•

Het item staat minimaal 7 dagen online en de hoogste bieder ‘wint’.

•

Bieders die niet het hoogste bod hebben gedaan,
krijgen de mogelijkheid tot een vrijblijvende ‘bidding fee’.

•

Opbrengsten gaan vervolgens naar het omschreven doel.

•

De Nationale Benefietveiling ontzorgt en regelt alle afhandeling,
taxaties, consumenten-contact en opslag.

•

De Nationale Benefietveiling rekent geen opstartkosten. Per geveild item
wordt alleen 19% afhandelingskosten doorberekend aan de beneficiant.
Alleen kosten bij omzet.

Organisaties zijn zonder tussenkomst van derden tot en met het hoogste bod
in charge. De afhandeling wordt opgepakt door de Nationale Benefietveiling.
Desgewenst kan De Nationale Benefietveiling ondersteunen bij werving van
veilingitems, inzetten van ambassadeurs en influencers en het uitrollen van
marketingcampagnes en mobiliseren van de achterban.

ACTIE
Speciaal voor alle fondsenwervende stichtingen,
verengingen en NGO’s: reserveer nu voor 31 december
2021 een eigen gepersonaliseerde veiling als onderdeel
van de aankomende donatiecampagne en krijg de
opstartkosten t.w.v. € 2.500,- + een toolkit* op maat gratis.
Meer weten?
Ga naar nationalebenefietveiling.nl/info
Of bel 035-2062650
*) in overleg

WAAROM

DE NATIONALE
BENEFIETVEILING?
1•

Low effort, high impact:
kans op grote opbrengst

2•

Leadgeneratie:
nieuwe aanwas contactenlijst

3•

Engagement uitbouwen met
de achterban

4•

Perfecte contentgenerator:
elk veilingitem heeft een eigen
verhaal. Dat helpt marketeers
bij uitrol van de content
kalender

5•

Gratis eigen veilingpagina per
organisatie

6•

Bewezen veilige software
die altijd werkt én jarenlange
ervaring met veilingen

7•

Uitgebreide toolkit en
stappenplan

