UITLEG AANMAKEN GEEF PAGINA VOOR MAARTENSCHALLENGE
Hartelijk dank. U gaat deelnemen aan de MaartensChallenge. Naast het leveren van een
sportieve prestatie is de doelstelling ook om zoveel mogelijk geld op te halen voor de St.
Maartensschool. U kunt hiervoor op de website www.geef.nl een actiepagina aanmaken,
welke u kunt delen in uw omgeving of op social media en om donaties kunt vragen. Als uw
kind meedoet aan de KidsRun kunt u evt ook een actiepagina aanmaken, en daarnaast kan
uw kind gebruik maken van het sponsorformulier. U kunt het geld op de dag zelf meegeven
of zelf doneren via de Geefpagina van uw kind of rechtstreek aan de MaartensChallenge.
STAPPENPLAN:
• Ga naar www.geef.nl
• Klik op Inloggen (rechts bovenin)
• Als u nog geen account heeft kunt u deze aanmaken of inloggen met Facebook
• Klik vervolgens op Start jouw geefactie of
https://www.geef.nl/nl/actie/start/begunstigde
•

Stap 1: Voor wie je actievoeren. Kies Een goed doel

•

Kies Stichting Vrienden van de Maartenschool

•

•

Vervolgens kun je Jouw verhaal toevoegen. Geef je geefactie een titel en beschrijf
wat je gaat doen.

•

•
•

•

Vervolgens kun je aangeven hoeveel geld je wilt ophalen en wanneer je geefactie
moet eindigen. In principe kan dat de dag van het evenement zijn.

Op de volgende pagina kun je Teamleden toevoegen, zodat je samen met vrienden of
collega’s actie kunt voeren. Handig als je je hebt ingeschreven voor de estafette.

•

Kies vervolgens een evenement: MaartensChallenge 2019

•
•
•

Stap 6 is het toevoegen van een foto. Bijvoorbeeld een foto van je hardloopteam of
gebruik onderstaande header van de MaartensChallenge of via deze link

•

Laatste stap Embed-codes. Hier kun je code toevoegen met bijv. Youtube video’s.

•

Klik op Geefactie Publiceren

•

Vervolgens heb je een pagina zoals onderstaand. Kopieer de link of deel het via de
icoontjes rechtsonderin om donaties te ontvangen.

•

VEEL SUCCES EN NOGMAALS HARTELIJK DANK!

