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• 3FM organiseert ‘Serious Request’.  
• De week vóór kerst. 
• DJ’s in een glazen huis roepen op om te 

doneren voor een goed doel. 
• Al 9 jaar een begrip. 
• Nijkerk kan bijdragen met hun eigen 

Glazen Huys! 

Aanleiding  



Ons concept 

 Geld inzamelen voor een goed 
doel. 

 Glazen Huys in ‘t Regthuys. 

 Actieweek van 9 – 14 december 
2013. 

 Goed doel van 3FM én 3 

 Nijkerkse goede doelen. 

 



Bestuur  

Voorzitter:  
Ely Hackmann – Nijkerk.Nieuws.nl 

Penningmeester:  
Sam Gersen – accountant 

Secretaris:  
Monique van Rooyen – eigenaar MOVARO 



Geld inzamelen 

 Door donaties 

 Door materiële sponsoring 

 Door promotionele sponsoring 

 Door aanvragen plaatjes, zendtijd, interview 

 Door donaties uit acties 



Goede doelen 2013 

De opbrengst van de Stichting Het Glazen Huys 
Nijkerk, komt geheel ten goede aan goede 
doelen: 

 

 50% voor het gekozen doel van Serious 
Request 2013 

 50% voor drie Nijkerkse doelen 



Beheer van het vermogen 

• Stichting zonder winstoogmerk met ANBI-
status. 

• Na de actieweek zal het binnengekomen geld 
vrijwel direct overgemaakt worden aan de 
goede doelen. 

• Eerder geworven gelden zullen veilig gesteld 
worden door ze te stallen op een 
bankrekening. 

 



Doneren en acties 

Er zijn diverse partijen die we willen wijzen 
op de donatiemogelijkheden: 

 

 Particulieren 

 Bedrijven 

 Instellingen/verenigingen (dmv actie) 

 Scholen (dmv lesbrief-actie) 

 



Promotie  

 Website, fb-community, persberichten, advertenties, 
flyers, muntstickers, promotieteam, doneerhuisjes 

 Merchandise en herkenning ‘crew’ 

 Crowdfunding via de site (sponsorpakketten) 

 Omwonenden en andere partijen betrekken 

 Lesbrief aanzet tot actie via scholen en verenigingen 

 Radio: vanaf maart al iedere maandag een item: ‘the 
making off…’ 

 



Partners  

 Organisatie 

 Crew 

 Sponsors in geld 

 Sponsors in natura 

 Bestuur 

 Voor eindfeest: Nijkerk600 

 



Organisatie 

 Nijkerk.Nieuws.nl 

 ‘t Regthuys 

 Commuwise 

 ID-DJ 

 Sam Gersen 

 Digiplek 

 

 

 Pasmado 

 MOVARO 

 IQBuzz 

 Visual4U 

 MC4tekst 

 



HGHN groeit! 

 Bij een succesvol GlazenHuysNijkerk2013, wordt 
bezien of het event het jaar erop weer wordt 
georganiseerd.  
 

 Uiteraard zullen resultaten via media 
gecommuniceerd worden. 
 

 Het bestuur en de crew is  voornemens hun 
uiterste best te doen voor een geslaagd event en 
een mogelijk vervolg. 


