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LOGO BANKGIRO LOTERIJ FONDS

Welkom als partner van het BankGiro Loterij Fonds, onderdeel van
Stichting DOEN. Wij kijken ernaar uit om samen met jullie meer mensen
kennis te laten maken met kunst en cultuur.

Ons logo is te gebruiken in drukwerk,
nieuwsbrieven, presentaties en op jullie
website.

DOEN heeft de ambitie om de overgang naar een creatieve, duurzame en sociale wereld te
versnellen. Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij kunnen wij voorlopers zoals jullie
groter, sterker en zichtbaarder maken. In deze communicatiekit vind je informatie over de
diverse middelen die ingezet kunnen worden om elkaar communicatief te versterken. We
vinden het altijd leuk om kennis te maken en te bespreken welke kansen er nog meer zijn.

Je vindt ons logo door in te loggen via Mijn
Account. De link naar het logo vind je onder
‘Communicatiekit’.

MET ONZE SAMENWERKING KUNNEN WE:
1. elkaars zichtbaarheid vergroten om meer
mensen te bereiken waardoor we samen
meer impact maken.
2. andere creatieve, groene en sociale
voorlopers informeren over wat we doen
om zo nieuwe initiatieven te bereiken.
3. deelnemers die meespelen met de
BankGiro Loterij laten zien wat er met

LOGIN MIJN ACCOUNT

Lukt dit niet of heb je offline een aanvraag gedaan?
De Schepper Campagnes hebt je graag verder,
via doen@schepper.nl.

hun bijdrage wordt mogelijk gemaakt en
waarom het waardevol is om te blijven
meedoen. Voor niet-deelnemers kan het
een reden zijn om ook te gaan meespelen.
4. werknemers van de Goede Doelen
Loterijen laten zien wat er dankzij hun
inzet allemaal mogelijk is.

HET BANKGIRO LOTERIJ FONDS STEUNT
FRAMER FRAMED

Wij hopen dat deze informatie het startpunt is van een mooie samenwerking. Mochten jullie
vragen of andere ideeën hebben, dan horen we het graag!
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Het BankGiro Loterij Fonds steunt kunst -en
cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij
staan en onze wereld kritisch bevragen. Initiatieven
die samen met mensen uit alle lagen van de
samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en
je uitnodigen om de maatschappij op een andere
manier vorm te geven.
Framer Framed is een platform voor kunst en
cultuur, met een expositieruimte in de voormalige
Oostergasfabriek in Amsterdam. De exposities tonen
werk van gevestigde namen en nieuwe kunstenaars

die wereldwijd actief zijn en maatschappelijke
vraagstukken aan het publiek voorleggen. Framer
Framed combineert haar exposities met een
publieksprogramma van artist talks, films en
performances waarmee zij ook groepen aanspreekt
die nauwelijks met beeldende kunst in aanraking
komen. Zoals de bewoners van Molenwijk in
Amsterdam Noord die Framer Framed in haar project
‘Werkplaats Molenwijk’ uitnodigt tot samenwerking,
ontmoeting en dialoog.
www.framerframed.nl

Meer weten? Ga naar www.bankgiroloterijfonds.nl
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SOCIAL MEDIA

PERSBERICHT

We delen graag verhalen over jullie visie, motivatie of geleerde lessen. In tekst
of (bewegend) beeld. Kunnen wij nieuws of verhalen van jullie delen via onze
website of social media? Laat het ons dan graag tijdig weten, zodat wij er
rekening mee kunnen houden in onze planning.
BankGiro Loterij Fonds is actief op Facebook. Wij gaan jullie volgen op social media
en stellen het op prijs als jullie dit andersom ook doen. Zo blijven we op de hoogte van
elkaars activiteiten en vergroten we elkaars bereik.

Bij het uitsturen van een persbericht graag de steun van het BankGiro Loterij
Fonds vermelden (en let op de schrijfwijze).
Op verzoek leveren wij een korte motivatie of quote voor onze ondersteuning aan.
Ook kan gebruik gemaakt worden van onderstaande tekst over BankGiro Loterij Fonds:

BankGiro Loterij Fonds
Het BankGiro Loterij Fonds is onderdeel van Stichting DOEN, aanjager van groene,
sociale en creatieve voorlopers. Het BankGiro Loterij Fonds steunt kunst- en
cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en onze wereld kritisch
bevragen. Initiatieven die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving
nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een
andere manier vorm te geven. Naast het ondersteunen van deze voorlopers brengt
het fonds hen ook met elkaar in contact en onder de aandacht van een groot
publiek. Stichting DOEN is opgericht door de Nationale Postcode Loterij en ontvangt
al haar middelen van de drie Goede Doelen Loterijen.
www.bankgiroloterijfonds.nl

DEELNEMERS VAN HET BANKGIRO LOTERIJ FONDS
Het BankGiro Loterij Fonds krijgt al haar inkomsten vanuit de
BankGiro Loterij.
Mocht er gelegenheid zijn om de deelnemers van deze loterij te bedanken, dan waarderen
wij dit zeer.

GIF OVER STEUN VAN DOEN
Voor onze nieuwe partners hebben wij een GIF ontwikkeld
die gedeeld kan worden via social media. Deze is te vinden
in Mijn Account onder ‘Communicatiekit’.

OP LOCATIE
Het BankGiro Loterij Fonds is graag zichtbaar op locatie. Van kantoor tot
evenement. We hebben hiervoor raamstickers die we naar jullie zullen opsturen.

Lukt dit niet of heb je offline een aanvraag gedaan? Laat
het ons weten.
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Hebben jullie andere ideeën over het zichtbaar maken van het BankGiro Loterij Fonds op
jullie locatie, dan horen we het graag.

BEELDMATERIAAL
We vertellen graag ons verhaal en dat van de
initiatieven die wij steunen aan de hand van
sprekende beelden. Willen jullie ons daarom
representatieve foto’s en filmmateriaal sturen die
het verhaal van jullie project vertellen?
Bij voorkeur van hoge kwaliteit, zodat we het materiaal in
uiteenlopende middelen kunnen inzetten. Bijvoorbeeld
online op social media en de projectpagina op de website
van het BankGiro Loterij Fonds, in diverse publicaties en
wellicht in mailings en tv-programma’s van de Goede
Doelen Loterijen.
Het beeldmateriaal kan gestuurd worden
naar doen@schepper.nl.

communicatie@doen.nl
www.bankgiroloterijfonds.nl

