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Crowdfunding bij Speelplekken 

 

Leuk dat jullie een crowdfundingcampagne willen starten voor de realisatie van jullie speelplek via 

Voor je Buurt en SICURO Modulaire Speeltoestellen! SICURO geeft de 5% fee die je betaalt aan Voor 

je Buurt als sponsorkorting op speeltoestellen, park- en straatmeubilair en nevenwerkzaamheden die 

je afneemt (mits niet meer dan 5% van het totaalbedrag)*. Voorwaarde is dat je het bedrag haalt wat 

je als (tussen)doel hebt gesteld en het de realisatie van een speelplek betreft.  
* Let op, deze korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen! 

 

In dit document kunnen jullie alle informatie vinden voor een pagina op Voor je Buurt. Om jullie alvast 

op weg te helpen staat hier stap voor stap alles uitgelegd. Kijk daarbij ook eens naar de voorbeeld 

campagnepagina welke te vinden is op de website www.voorjebuurt.nl/speeltuin. 

 

 

Stap voor stap: 

1. Ontwerp de speelplek met de buurt en gebruik daarvoor het ontwikkelboekje van Sicuro. 

2. Maak een begroting en onderzoek welk deel van het totaalbedrag je kunt ophalen via crowdfunding 

en via welke fondsen of subsidies je de speelplek kunt financieren. 

3. Maak een campagnepagina aan op voorjebuurt.nl door een account aan te maken en te klikken op 

'Start een campagne'. 

4. Bedenk hoe je donateurs gaat benaderen, verzin campagneacties en test je verhaal. 

5. Ga van start met je campagne op Voor je Buurt. Haal je de 100%, dan kun je van start met de 

aanleg van de speelplek. 

 

 

De start en het ontwerp van de speelplek 

Voor je een campagne gaat starten is het van belang dat je de ontwikkeling van de speelplek al 

grotendeels hebt gedaan. Het 'SPORT- EN SPEELPLEK ONTWIKKELBOEKJE' van SICURO kan je 

hiermee helpen. Deze is aan te vragen via sicuro.nl/sicuro-contact. 

Dit boekje help je onder meer met het inzichtelijk maken van: 

- De gewenste voorzieningen 

- Het gewenste ontwerp 

- Het al beschikbare budget en de benodigde financiële middelen 

 

Na het invullen van het 'SPORT- EN SPEELPLEK ONTWIKKELBOEKJE' helpen de medewerkers met 

het ontwerpen van de speelplek, waarbij zij sturen op een uitdagend en veilig ontwerp wat aan alle 

geldende regelgeving voldoet. 

Ook coördinatie van participatieavonden/momenten behoort tot de mogelijkheden. 

 

 

Om een campagne te starten moet je de volgende punten voorbereiden (deze kun je invullen op 

je eigen campagne pagina op voorjebuurt.nl/start-een-campagne): 

- Doelbedrag 

- Een wervende tekst 

- Tegenprestaties 

- Een of meer aansprekende foto’s of verbeeldingen 

- Campagneacties waarmee je donateurs gaat werven 

- Optioneel: taken waarmee je hulp of materiaal vraagt 
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