
Voorbeeld persbericht voor non-profits 
[HIER DE LOCATIE PLAATSEN], [HIER DE DATUM PLAATSEN] – [HIER DE NAAM VAN DE 
ORGANISATIE PLAATSEN] doet mee aan #GivingTuesdayNL. Wij gaan tijdens 
GivingTuesday [HIER DE ETAILS VAN DE CAMPANGE PLAATSEN].  
  
GivingTuesday is een wereldwijde vrijgevigheidsbeweging en is sinds 2019 ook in 
Nederland actief via hashtag #GivingTuesdayNL. Gezamenlijk vieren we GivingTuesday 
met miljoenen mensen over de hele wereld die deelnemen aan deze wereldwijde 
geefdag. GivingTuesday start dit jaar het geefseizoen door mensen te inspireren iets 
terug te doen op 3 december en het hele jaar door. 
  
[GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER WAAROM JULLIE ORGANISATIE MEEDOET AAN 
#GivingTuesdayNL EN DETAILS VAN JULLIE #GivingTuesdayNL INITIATIEF INCLUSIEF 
DOELSTELLINGEN, PARTNERS, INDIEN VAN TOEPASSING] 
  
[VOEG EEN QUOTE IN VAN DE WOORDVOERDER VAN JULLIE ORGANISATIE MBT JULLIE 
#GivingTuesdayNL INSPANNINGEN/CAMPAGNE] 
  
GivingTuesday werd in 2012 gelanceerd als een eenvoudig idee: een dag creëren die 
mensen aanmoedigt om goed te doen. In de afgelopen zeven jaar is dit idee 
uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die honderden miljoenen mensen inspireert 
om te even, samen te werken en vrijgevigheid te vieren. 
 
Mensen tonen op veel manieren hun vrijgevigheid op GivingTuesday. Of het nu gaat 
om het helpen van een buurman of vreemdeling, komen opdagen voor een probleem 
of mensen waar we om geven, of geven aan goede doelen, elke daad van 
vrijgevigheid telt. GivingTuesday heeft miljarden dollars ingezameld voor doelen over 
de hele wereld. 
 
Degenen die geïnteresseerd zijn [HIER DE NAAM VAN DE ORGANISATIE PLAATSEN] te 
steunen tijdens #GivingTuesdayNL kunnen de volgende pagina bezoeken [HIER JULLIE 
#GivingTuesdayNL LANDINGSPAGINA PLAATSEN INDIEN VAN TOEPASSING].  
 
Ga voor meer informatie over GivingTuesday en #GivingTuesdayNL naar: 
 
Website #GivingTuesdayNL: www.givingtuesday.nl  
GivingTuesday Global website: www.givingtuesday.org  
GivingTuesday Kids Website: www.givingtuesdaykids.org   
Facebook: www.facebook.com/GivingTuesdayNL  
Twitter: www.twitter.com/GivingTuesdayNL   
Instagram: www.instagram.com/GivingTuesdayNL  
 
[OF VERVANG BOVENSTAANDE BLOK MET JULLIE ORGANISATIE GEGEVENS MAAR NEEM 
OOK MINIMAAL EEN LINK NAAR www.givingtuesday.nl OP IN HET PERSBERICHT] 
 

http://www.givingtuesday.nl/
http://www.givingtuesday.org/
http://www.givingtuesdaykids.org/
http://www.facebook.com/GivingTuesdayNL
http://www.twitter.com/GivingTuesdayNL
http://www.instagram.com/GivingTuesdayNL
http://www.givingtuesday.nl/


 
NOOT VOOR REDACTIE 
========================== 
 
OVER [HIER DE NAAM VAN DE ORGANISATIE PLAATSEN] 
[HIER DE ORGANISATIE SLOGAN PLAATSEN] 
[OVERIGE GEGEVENS DIE JULLIE WILLEN DELEN] 
 
CONTACT 
[Organisatienaam] 
[Contactpersoon naam] 
[Telefoonnummer] 
[E-mail] 
[Etc.] 
 
  
Over GivingTuesday 
GivingTuesday werd in 2012 gelanceerd als een eenvoudig idee: een dag creëren die 
mensen aanmoedigt om goed te doen. In de afgelopen zeven jaar is dit idee 
uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die honderden miljoenen mensen inspireert 
om te even, samen te werken en vrijgevigheid te vieren. 
 
Mensen tonen op veel manieren hun vrijgevigheid op GivingTuesday. Of het nu gaat 
om het helpen van een buurman of vreemdeling, komen opdagen voor een probleem 
of mensen waar we om geven, of geven aan goede doelen, elke daad van 
vrijgevigheid telt. GivingTuesday heeft miljarden dollars ingezameld voor doelen over 
de hele wereld. 
 
Ga voor meer informatie over GivingTuesday en #GivingTuesdayNL naar: 
 
Website #GivingTuesdayNL: www.givingtuesday.nl 
GivingTuesday Global website: www.givingtuesday.org  
GivingTuesday Kids Website: www.givingtuesdaykids.org  
Facebook: www.facebook.com/GivingTuesdayNL  
Twitter: www.twitter.com/GivingTuesdayNL   
Instagram: www.instagram.com/GivingTuesdayNL  
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