
 

 

Richtlijnen voor een fundraising actie ten bate van het Emma Kinderziekenhuis AMC 

 

Wat leuk dat je in actie komt voor het Emma! Voordat je hiermee aan de slag gaat, hebben wij een aantal 

richtlijnen waarvoor wij graag jouw aandacht vragen. Wanneer je een actie wilt gaan organiseren, is het belangrijk 

om je voorstel eerst te bespreken met Stichting Steun Emma. Na overleg verwachten wij dat je je aan de 

volgende richtlijnen houdt.  

 

1) Uitdragen van boodschap en missie van Emma Kinderziekenhuis AMC 

Het is belangrijk dat de volgende boodschap en missie van het Emma wordt gecommuniceerd, waarin je ons 

helpt om aandacht te vragen voor de kinderen van het Emma Kinderziekenhuis AMC.  

“Het Emma Kinderziekenhuis AMC levert als academisch kinderziekenhuis in Amsterdam al meer dan 150 jaar de 

beste zorg voor ernstig zieke kinderen, vaak met complexe of levensbedreigende aandoeningen. Onze zorg richt 

zich niet alleen op een goede medische behandeling, maar biedt een zo goed mogelijke behandeling met 

psychosociale begeleiding die kinderen en hun ouders voorbereiden op een volwaardig leven binnen de 

maatschappij. Het Emma zorgt ervoor dat zieke kinderen zo normaal mogelijk kunnen meedoen in het leven. 

Zowel in het ziekenhuis, thuis als op school. Anders gezegd: we stellen ieder kind in staat het maximale uit het 

leven te halen.” 

 

Het is de missie van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC om financiële middelen bijeen te brengen om 

de ambitie van het Emma Kinderziekenhuis AMC te helpen realiseren.  

 

2) Goedkeuring communicatie-uitingen (tekst en beeld) 

Alle teksten met betrekking tot Stichting Steun Emma en Emma Kinderziekenhuis AMC, zowel print, digitaal als 

naar de pers, dienen vooraf door Stichting Steun Emma goedgekeurd te worden. Zorg ervoor dat je ons de 

materialen een aantal werkdagen voor de deadline stuurt naar steunemma@amc.nl.  

Indien wenselijk kunnen wij teksten en beeldmateriaal (foto’s en logo) aanleveren die je in je uitingen kan 

meenemen.  

 

3) Een actie voor het Emma Kinderziekenhuis AMC 

Wij vinden het belangrijk dat mensen weten dat jouw actie voor het Emma Kinderziekenhuis AMC wordt 

gehouden. Dit kan je duidelijk maken door het plaatsen van ons logo op je website, posters, flyers et cetera.  

 

4) Waarom is Emma Kinderziekenhuis AMC het goede doel? 

De doelgroep vindt het belangrijk te weten waarom het Emma Kinderziekenhuis AMC is gekozen als het goede 

doel. Omschrijf je motivatie. Hoe duidelijker en persoonlijker je het omschrijft, hoe groter de betrokkenheid wordt. 

 

5) Hoe komt de bijdrage voor het Emma Kinderziekenhuis AMC tot stand 

Omschrijf voor de mogelijke gevers wat je van hen verwacht en wat het mogelijke streefbedrag is om aan het 

Emma Kinderziekenhuis AMC te doneren.  

 

6) Kwetsbare groep 

Wij verzoeken je te allen tijde en in al je communicatie-uitingen rekening te houden met onze kwetsbare 

doelgroep. Zieke kinderen is een uitermate serieus en gevoelig onderwerp. Ook tijdens jouw actie is het belangrijk 

hier respectvol mee om te gaan.  



 

 

7) Naam en logo Stichting Steun Emma en Emma Kinderziekenhuis AMC 

Het voeren van deze namen is alleen voorbehouden aan beide organisaties. Jouw actie kan dus nooit een 

Stichting Steun Emma actie of Emma Kinderziekenhuis AMC actie zijn. Je kan wel een actie organiseren vóór het 

Emma. De logo’s zijn beschermd en het gebruik ervan is aan regels gebonden. Voor acties kun je gebruik maken 

van ons logo. Neem contact met ons op en dan zullen wij je de logo’s per e-mail toesturen.  

 

8) Vermelding van de actie  

Alle acties die voor ons worden georganiseerd vermelden wij graag op onze website www.steunemma.nl, onze 

facebookpagina (pagina url) en/of in onze nieuwsbrief. Als je ons voorziet van tekst en beeldmateriaal, dan 

zorgen wij ervoor dat er een vermelding van de actie in onze media komt. 

 

10) Vertegenwoordiger  

Wil je dat een vertegenwoordiger van het Emma Kinderziekenhuis AMC of Stichting Steun Emma bij jouw actie 

aanwezig is? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij laten je dan zo snel mogelijk weten of er een 

vertegenwoordiger beschikbaar is.  

 

11) Opbrengst actie 

De opbrengst van je actie graag overmaken op de bankrekening van Stichting Steun Emma,  

NL 67 0546 9312 35.  

Daarnaast kun je, indien je het leuk vindt, d.m.v. een zelf gemaakte cheque het bedrag komen overhandigen bij 

ons in het Emma. Maak hiervoor een afspraak met een van onze vertegenwoordigers van Stichting Steun Emma.  

 

NAW gegevens bureau Stichting Steun Emma: 

Meibergdreef 9 (H8-272) 

1105 AZ Amsterdam  

 

Tel. 020 566 39 33 

steunemma@amc.nl 

www.steunemma.nl 

 

IBAN: NL 67 ABNA 0546 9312 35 

KVK Amsterdam 41 19 85 19 

 


