
         

WERVINGSMETHODEN FONDSEN GOOIS NATUURRESERVAAT 
 
Om de kwetsbare natuur in het Gooi ook in de toekomst te kunnen behouden en beschermen, is 

geld nodig. Daarom is het Goois Natuurreservaat eind 2019 begonnen met het ontwikkelen van 
structurele fondsenwervende activiteiten. We willen hierbij het publiek betrekken (primair: 

inwoners Gooi, secundair: inwoners van gemeenten om het Gooi gelegen en de steden Utrecht 

en Amsterdam) en lokale bedrijven en instellingen. 

Met de giften kunnen we extra activiteiten en projecten realiseren voor het behoud en de 

bescherming van de Gooise natuur, en bewerkstelligen we tevens een hogere betrokkenheid bij 

en waardering van de Gooise natuur. 

Bij de keuze voor en ontwikkelen van fondsenwervende activiteiten hanteert het Goois 
Natuurreservaat alleen methoden die maatschappelijk verantwoord zijn en in lijn met de 

Algemene Verordening Persoonsgegevens. We werven fondsen, of zullen gaan dit doen op 

verschillende manieren, zoals: 

• Verspreiding van drukwerk in de regio voor voorlichting en donateurswerving;  

• Het aanschrijven van het bestaande donateursbestand voor een extra gift (eenmaal per 

jaar);  

• Het aanschrijven van potentiële donateurs in de regio via ingekochte adresbestanden. 

Dit gebeurt in samenwerking met bureau(s) voor goede-doelenmarketing; 

• Uitzetten van wervingsacties via sociale media;  

• Organiseren van publieksevenementen met voorlichting en donateurswerving;  

• Exploiteren van een eigen webwinkel via de website https://gnr.nl/ met eigen 

producten als wandel- en fietsgidsen en accessoires;  

• Naamsbekendheidscampagnes in regionale media (tevens outdoor) en online;  

• Het benaderen van potentiële bedrijfsdonateurs via bestaande contacten of via het eigen 

netwerk. 

 

De Stichting Steun Goois Natuurreservaat, die gelden die via particulieren, het bedrijfsleven en 
andere private instellingen zoals de Nationale Postcodeloterij ten behoeve van het Goois 

Natuurreservaat ter beschikking worden gesteld beheert, is in het bezit van het 

Erkenningspaspoort van het CBF. Bekijk ons Erkenningspaspoort op de website van het CBF. 
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