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Bij de Gids Mecenas draait het erom dat een potentiële major donor
die informatie vindt waarmee hij of zij uitkomt bij het goede doel dat
bij hem of haar past.
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Effectief major donors bereiken?
Dat kan met USP’s van de Gids Mecenas.
• Overzichtelijk
Prettige leesbaarheid door ruimtelijke indeling.
• To the point
Heldere artikelen, praktisch met precies de benodigde tekst en informatie.
• De bal, niet de man

Wij kregen een spontaan telefoontje van een
mevrouw. Zij wilde een bedrag nalaten aan

De artikelen in Gids Mecenas gaan over het onderwerp van goede doelen,
niet over hun bestuurders of medewerkers.

Terre des Hommes. Op mijn vraag hoe ze bij mij
terecht kwam, antwoordde zij: “Hier naast mij ligt
een leuk en informatief boekje, de Gids Mecenas.

• Onafhankelijke uitgever
Wel een netwerk, maar geen relaties die bevoordeeld moeten worden.

Ik vind het zo’n sympathiek formaat, niet te dik,
niet te glossy, maar vooral veel informatie op een
overzichtelijke manier weergegeven. Nou, daar
ben ik u dus tegen gekomen.”

• Relevante doelgroep
De lezers van Elsevier Weekblad en Quote hebben een hoge dichtheid van
major donors.

Karin Vlug, Terre des Hommes

• Gunstige tarieven
Na de eerste reactie via Gids Mecenas, kregen

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding door scherpe, concurrerende tarieven.

we zo’n grote gift dat we direct een breed
communicatiebeleid konden opzetten!
St. Eigen Muziekinstrument

• Bewezen effectief!
De testemonials hiernaast zeggen genoeg!

DOELGROEPEN
EN
INHOUD

Doelgroepen
•

Major donors onder abonnees van Elsevier Weekblad en Quote

•

Notarissen

Wat wil iemand weten wanneer hij een grote gift overweegt?
In de eerste plaats wat het onderwerp is waarmee de organisatie zich bezighoudt
en met welke visie. Voor elke gever is belangrijk dat zijn of haar gift impact heeft,
dat je -hoe klein of groot dan ook- bijdraagt aan het bereiken van het grotere doel.
Verder is betrouwbaarheid of integriteit vandaag de dag belangrijker dan ooit.
Wordt het geld zinvol besteed en welke mate van transparantie is er?
Daarom bestaat de Inhoud van de Gids Mecenas uit artikelen van en over
fondsenwervende organisaties, hun doelen en werkwijzen. Niet over hun
voorzitters of bestuurders. Major donors geven aan een organisatie
vanwege het onderliggende doel, punt.
Verder bevat de Gids Mecenas journalistieke artikelen met nieuws
en adviezen voor major donors. En interviews met grote gevers, hun
adviseurs en relatiebeheerders van goede doelen.

”ELKE GIFT, OOK EEN GROTE,
BEGINT MET GEWEKTE
BELANGSTELLING.”

ONLINE
MAAR
VOORAL
PRINT

Online
De website van de Gids Mecenas:
•

Omdat oriënteren en informatie zoeken online gebeurt.

•

Elke deelnemer krijgt een eigen synopsispagina met alle relevante gegevens,
hyperlinks en korte omschrijving.

•

Nieuwsberichten van deelnemers.

•

Praktische artikelen voor major donors.

Print
De impact van drukwerk is nog steeds groter dan die van online content. Vroeger
al werd iets verondersteld betrouwbaar te zijn als het gedrukt was. Die onbewuste
perceptie wordt sterker naarmate een gevoel van wantrouwen over online (nep)
nieuws toeneemt.
De voordelen van de gedrukte Gids Mecenas:
• Handig te bewaren.
• Chique uitstraling.
• Perceptie van betere betrouwbaarheid.
• Bijgesloten bij gerenommeerde bladen Elsevier Weekblad en Quote.
• Enkele tientallen deelnemers vallen meer op dan de duizenden op
internet.
• Major donor weet direct dat deze gids over hem gaat.

n Zutt tijdens zijn bezoek aan Ghana in 1975.
t hele dorp liep uit voor zijn komst.

MOGELIJKHEDEN

Redactionele ruimte
•

1/1 of 2/1 pagina

•

U schrijft, dus u bepaalt de exacte inhoud.

Vertel over uzelf, uw visie, uw missie en wat u drijft. Een major donor weet echt
wel wat u van hem wilt. De kans op succes is echter groter naarmate u er beter in
Welkom in Museum
De Lakenhal!

slaagt hem of haar in het hart te raken.

Jonge Rembrandt
Museum De Lakenhal presenteert van

Wij lezen en redigeren graag met u mee!

november 2019 tot februari 2020 de
tentoonstelling Jonge Rembrandt. Voor het
eerst wordt een overzichtstentoonstelling

2019 is een bijzonder jaar voor Museum De Lakenhal.

exclusief gewijd aan het vroegste werk

Na ruim twee jaar sluiting kan het museum haar publiek weer

van Rembrandt Harmensz. van Rijn (16061669). Het publiek kijkt als het ware over

ontvangen in een uitgebreid en grondig gerestaureerd gebouw.

de schouders van de jonge schilder mee

Het heropeningsjaar wordt op unieke wijze afgesloten:

en ziet hoe zijn talent tot bloei kwam.

vanaf november 2019 worden de nieuwe tentoonstellingszalen gevuld

Advertentie

Werken die de inmiddels wereldberoemde
meester op Leidse bodem maakte,

met een omvangrijke tentoonstelling over de jonge Rembrandt.

keren na bijna 400 jaar terug naar zijn
geboortestad. De tentoonstelling omvat

Man in oosters kostuum (The Noble Slav), 1632, Rembrandt
Harmensz. van Rijn, The Metropolitan Museum of Art, New York

ongeveer 40 schilderijen, 120 etsen en 20
Museum De Lakenhal is hét museum voor

het museum over twee gloednieuwe

tekeningen. Naast werk van Rembrandt zal

kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van

tentoonstellingszalen en een monumentaal

er ook werk te zien zijn van onder andere

de stad Leiden. Het museum presenteert

pand waarvan het interieur en exterieur

Lievens, Lastman en Van Swanenburg.

Treed dan toe tot het Lucas van Leyden

tentoonstellingen van (inter)nationaal

in oude luister zijn hersteld. De feestelijke

De tentoonstelling komt tot stand in

Mecenaat. U stapt in met een periodieke

belang, gebaseerd op Leidse bronnen. Tot

heropening van het museum vindt plaats in

samenwerking met het Ashmolean Museum

gift van ten minste €2.000 per jaar. De

de hoogtepunten uit de collectie behoren

het late voorjaar.

in Oxford, een van de belangrijkste musea in

Drapeniers, Staalmeesters en Gouverneurs

het Verenigd Koninkrijk.

van het Lucas van Leyden Mecenaat

werken van oude meesters als

genieten volop van bijzondere privileges,

Lucas van Leyden, Rembrandt van
Rijn en Jan Steen, en van moderne

Lucas van Leyden Mecenaat

waaronder jaarlijks een exclusief diner in

en hedendaagse kunstenaars als

Het vernieuwde Museum De Lakenhal

aanwezigheid van de museumdirecteur en

Theo van Doesburg, Jan Wolkers

krijgt steun van een bijzonder gezelschap:

het conservatorenteam.

en Atelier van Lieshout.

de mecenassen van het Lucas van Leyden

•

1/1 pagina

•

Duidelijk herkenbare pagina van uw organisatie.

•

Opmaak door de deelnemer zelf te verzorgen.

Mecenaat. Zij dragen bij aan de realisatie

Heropening in 2019

van unieke projecten, het maken van

Informatie over de ﬁscale voordelen

Het museum is sinds 1874

tentoonstellingen, uitbreiding van de

van schenken aan het Lucas van Leyden

gevestigd in een van de fraaiste

collectie, het doen van onderzoek, en

Mecenaat vindt u op lakenhal.nl/mecenaat.

monumenten van Leiden:

jongeren kennis laten maken met -oude en

Bent u enthousiast geworden om toe te

stadspaleis de Laecken-Halle

nieuwe- kunst.

treden tot het mecenaat? Neem dan geheel

(1640), ontworpen door Arent

Draagt u de stad Leiden en in het bijzonder

vrijblijvend contact op met Tara Lem,

van ’s-Gravesande en een

Museum De Lakenhal ook een warm hart

hoogtepunt van het Hollands

toe? Houdt u van kunst en geschiedenis en

classicisme. Na een ingrijpende

Toen de ‘Laecken-Halle’ nog als keurhal voor lakense stoﬀen gebruikt werd, deed de
Achterplaats dienst als werkplaats. Na de heropening van Museum De Lakenhal is de
Achterplaats het centrale binnenplein: vanaf hier zijn alle gebouwdelen zichtbaar en
toegankelijk. De restauratie en uitbreiding (2016 – 2019) van het museum is mede
mogelijk gemaakt door diverse begunstigers, waaronder het Lucas van Leyden Mecenaat.

restauratie en uitbreiding beschikt

12

GIDS MECENAS 2018

Voor de Wadden!

Redactie en Advertentie

medewerker werving en relatiebeheer,

Een beproefd concept: redactie en advertentie die elkaar aanvullen en versterken.

via steun@lakenhal.nl of 071-516 5360.

overweegt u een bijdrage aan bijzondere
projecten van Museum De Lakenhal?

www.lakenhal.nl

Dat kunnen pagina’s naast elkaar zijn, of op verschillende plekken in de gids.
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Kinderen uitsluiten?
Uitgesloten!

Sluit u zich aan?
De Waddenvereniging is een door
het CBF erkend goed doel. U kunt er

Dankzij particuliere donaties
en nalatenschappen kan het
ParkinsonFonds medischwetenschappelijke studies naar de

dus op vertrouwen dat uw donatie

De Wadden. Het meest unieke stuk natuur van Nederland. Duizenden
hectaren wetland die twee keer per dag droogvallen. Thuishaven
voor miljoenen vogels. Maar ook voor veel bezoekers, die er genieten
van de rust, ruimte en ruige natuur. De natuur is er overheersend,
onvoorspelbaar en tegelijkertijd ook heel erg kwetsbaar. Daarom is uw
steun hard nodig.

verschillende manieren steunen.

Er mogen zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend. Maar niet als je kind met

Bijvoorbeeld door lid of donateur

een handicap in een arm land bent. Dan is de kans op uitsluiting

te worden. Steeds meer mensen

groot. Talloze kinderen leven verborgen in de schaduw. Het Liliane

kiezen er voor om een periodieke gift

zij de witte hersenstof, want mogelijk
zijn speciﬁeke veranderingen hierin
een aanwijzing voor de cognitieve

informatie of het opvragen van het
informatiepakket over periodiek

Wadden, hebben een lievelingseiland of

roepen op bij dit soort activiteiten meer

schenken: www.waddenvereniging.nl/
voordewadden.

bewaren prachtige jeugdherinneringen

rekening te houden met de natuur. Niet

aan het gebied. Dat is ook niet zo gek:

omdat wij principieel overal tegen zijn. Wel

het waddengebied heeft een enorme

omdat wij graag willen dat ook toekomstige

aantrekkingskracht op iedereen

generaties van de Wadden kunnen

De Waddenvereniging werd opgericht door

die van stilte en vrijheid houdt. De

blijven genieten. Daarmee treden we in

Kees Wevers, een jongen van 16 jaar die zich

Waddenvereniging heeft naast enorme

de voetsporen van onze oprichter, Kees

verzette tegen het plan van de overheid om

liefde voor het gebied ook onafhankelijkheid

Wevers, die dat ook als grote droom had.

van het Liliane Fonds kunnen zijn. Want
wij geloven enkel in kleinschalige en

Nalaten

rechtstreekse hulp. Dat past ook bij het

Het komt steeds vaker voor, maar het wordt

een gedeelte van de Waddenzee bij Ameland

sobere karakter van het Liliane Fonds:

nooit gewoon: mensen die de Waddenvereniging in hun nalatenschap opnemen.

wij hebben een hekel aan opsmuk. Met

Vaak komt het voor ons als een verrassing.

elke donatie gaan we zorgvuldig en
Alles begint klein: een kind, hoop,

Soms laten mensen bij leven al weten dat de

gewetensvol om.

Waddenvereniging in hun testament staat.

verandering. Maar ook een fonds. Eind

in haar DNA. Zonder overheidssubsidie (en

in te polderen. Hij schreef een ingezonden

‘We kunnen dan samen al bekijken hoe

jaren zeventig begon Liliane Brekelmans

Het Liliane Fonds helpt kinderen met

de bijbehorende ‘strings attached’) kunnen

brief naar een aantal dagbladen om het

mensen hun nalatenschap willen invullen.

geld in te zamelen voor Agnes, een meisje

een beperking in Afrika, Azië en Latijns-

opkomen voor het waddengebied is een

op te nemen voor het waddengebied.

Een bijzonder proces om samen vorm aan

dat ze op Sumatra ontmoette. Agnes had

Amerika. Wij bieden medische hulp, sociale

belangrijke waarde voor ons.

Enthousiaste natuurliefhebbers, biologen en

te geven’, aldus René Jellema van de Leden-

polio, net als Liliane zelf. Maar Agnes heeft

inwoners van het gebied sloten zich bij hem

service.

ondersteuning, onderwijs en zicht op werk.

niet dezelfde kansen gehad om zich te

Zo staan kinderen met een handicap niet

Voor toekomstige generaties

aan. Zo werd in 1965 de Waddenvereniging

Wilt u meer informatie over nalaten aan

ontwikkelen. Tussen de twee vrouwen zou

langer buitenspel. Ze doen mee. Belangrijk

De Waddenzee valt al duizenden jaren twee

opgericht. Die dammen naar Ameland

keer per dag gedeeltelijk droog. De natuur

kwamen er niet. De Waddenvereniging is

is er perfect in staat zich aan te passen aan

er nog steeds. Tot op de dag van vandaag

natuurlijke veranderingen. Tegen sommige

zetten wij ons in voor de bescherming van

veranderingen van de mens is de natuur

de Waddenzee voor nu én in de toekomst.

een handicap

Liliane Fonds. Maar wat voortleeft, zijn

• Van hen was 57% jongen, 43% meisje

haar sociale bewogenheid en scherpe oog
‘Hou het klein’ zou een tegelwijsheid

de Waddenvereniging? Of een persoonlijk
gesprek? Dat kan door contact op te nemen
met René Jellema of Fints Mollema via

een diepe vriendschap groeien. Dankzij

in onze aanpak is de samenwerking met

de hulp van het Liliane Fonds ging Agnes

ouders en verzorgers.

vooruit: medisch, sociaal en economisch.

info@waddenvereniging.nl of
0517 – 493 693 (ma t/m vrij 09:00–13:00 uur)

www.waddenvereniging.nl

11

28

In haar voetsporen volgden tienduizenden

Ogen en oren

kinderen. Vaak kon een kleine bijdrage

We werken schouder aan schouder met

hun leven enorm veranderen. Voor Agnes

onze lokale partner organisaties, die hun

school haar geluk in een naaimachine.

gebied door en door kennen. Zij zijn onze

GIDS MECENAS 2019

Beeldend kunstenaar Twan Hendriks (72) laat zijn vermogen na aan
het ParkinsonFonds. “Het zou toch geweldig zijn als de wetenschap hét
geneesmiddel tegen Parkinson ontdekt? Daaraan wil ik graag bijdragen.”

• In 2018 steunden we 88.380 kinderen met

In 2009 overleed de oprichtster van het

voor eﬃciëntie en slimme maatvoering.

wetenschappelijke stap vooruit zijn.”

Liliane Fonds in vogelvlucht

Sober

en behouden. Voor meer
verstoring en schade aan het gebied. Wij

“Nieuwe inzichten die het maximale
opleveren voor patiënten”
Prof. dr. Eleonora Aronica

problemen die vaak optreden bij de
ziekte van Parkinson. “Dat zou een ﬂinke

aftrekken van de inkomstenbelasting.
Zo schenkt u met belastingvoordeel

scheepvaart zorgen bijvoorbeeld voor

GIDS MECENAS 2019

Samen met dr. James Mills bestudeert

hebben, kunt u uw periodieke donatie

Veel mensen komen jaarlijks op de

activiteiten, massatoerisme en intensieve

UMC) leidt een van deze onderzoeken.

zelf niet meer ben.”

Fonds zet ze in het licht. Ze mogen er zijn.

te doen. Omdat wij de ANBI-status

én helpt u de Wadden te beschermen
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Prof. dr. Eleonora Aronica (Amsterdam

doorgaan, ook als ik er

goed terechtkomt. U kunt ons op

Liefde voor het waddengebied

echter niet opgewassen. Mijnbouw, militaire

ziekte van Parkinson ﬁnancieren.

“Parkinsononderzoek moet

• Bestedingen: 3% aan beheer en
ogen en oren in stad, dorp en veld. Zo

administratie, 14% aan fondswerving,

kunnen onze donateurs erop vertrouwen

83% aan de doelstelling

dat hulp enkel wordt verleend waar dat
nodig is. Kleinschalig, rechtstreeks en op

Ze is bang dat mensen haar kind zouden

maat.

willen doden. Velen denken dat Apewe

over de ontwikkeling van de ziekte van
Parkinson, die vaak samengaat met
cognitieve problemen. “In hersenweefsel

Het menselijk brein bevat twee belangrijke

onderzoeken wij speciﬁeke moleculen in

weefseltypes: grijze stof met zenuwcellen

zowel de grijze als de witte stof. Daarbij

en witte stof met ondersteunende

gebruiken wij geavanceerde apparatuur met

Na de diagnose Parkinson dook

aan een geneesmiddel tegen de ziekte,

Hendriks in alle informatie die hij over

waardoor het een volgende generatie niet

cellen die verbindingen maken tussen

een hogere resolutie dan ooit tevoren. Zo

de ziekte kon vinden. Zo leerde hij het

meer treft, zou ik dat mooi vinden.”

zenuwcellen. Bij Parkinson sterven

kunnen we eerder onontdekte genetische

zenuwcellen (grijze stof) langzaam

elementen van de hersenen bekijken.”

ParkinsonFonds kennen. “Het spreekt me

behekst is.

Verbindingen

in de witte hersenstof iets kunnen vertellen

aan dat de stichting onderzoek ﬁnanciert

ParkinsonGrasveld

af, waardoor de symptomen zoals

om de ziekte af te remmen of te stoppen.

De kunstenaar wil ook bij leven iets

bewegingsstoornissen steeds erger

Betere levenskwaliteit
De beoogde concrete resultaten? “Nieuwe

Dat geeft hoop en vertrouwen. Na een

betekenen voor medepatiënten. Hij

worden. De nadruk lag in onderzoek

gesprek met de directeur besloot ik mijn

bedacht het ParkinsonGrasveld: een

daarom altijd op de grijze stof. Aronica

inzichten in en meer kennis over de

huis, atelier, kunstcollectie en geld na te

kunstwerk van keramieken grasﬁguren

kijkt nu juist ook naar de invloed van

ontwikkeling van de ziekte van Parkinson.

laten om in medisch-wetenschappelijk

die samen een grasveld vormen. “Elke

de witte stof. “De witte hersenstof blijkt

Een betere diagnose stellen, zodat we

Parkinsononderzoek te investeren.”

Parkinsonpatiënt moet - net als elke

namelijk een belangrijke rol te spelen

de ziekte in een vroeger stadium al

grasspriet - meedeinen met dezelfde wind

in menselijke intelligentie, en is essentieel

Geneesmiddel

gerichter kunnen behandelen. En nieuwe

van ﬂexibiliteit, reﬂectie en positiviteit.

voor het leren van nieuwe vaardigheden.”

behandelingen ontwikkelen die de patiënt

“Parkinson beperkt je in alles wat je doet,

Ik geef workshops waarin mensen

waardoor je wereld enorm verkleint.

zo’n grasﬁguur maken.” Iedereen met

Cognitieve problemen

met Parkinson hebben dringend behoefte

Daarom vind ik dat onderzoek moet

belangstelling mag meedoen, en ziet

Het is mogelijk dat veranderingen in

Persoonlijk contact

doorgaan, ook als ik er zelf niet meer

zijn naam vereeuwigd in het unieke

witte stof voorafgaan aan de cognitieve

Wilt u het Liliane Fonds steunen? Dat kan op

ben. Het is toch te gek voor woorden dat

kunstwerk. Binnen een paar jaar moet het

achteruitgang zoals we die zien bij

Over kinderen kunnen we boekenkasten

Dankzij het Liliane Fonds is de jongen

vol schrijven. Veelzeggend is het verhaal

medisch onderzocht. Diagnose:

van Apewe, een jongen van tien die we in

hersenbeschadiging. Zijn gewicht en

een hutje in Tanzania vonden. Hij lag op

hygiëne zijn sterk verbeterd. Ook krijgt

stro, was ernstig ondervoed en zat onder

Apewe fysiotherapie. Omdat hij er mag

de insectenbeten. Apewe kon niet praten,

zijn. Sterker nog: omdat hij er ís. Net

zitten of lopen. Als zijn moeder op het veld

zoals de vele Apewes wereldwijd die op

ging werken, vergrendelde ze de deur.

ontdekking wachten.

vele manieren. Neem contact op met Hester

steeds meer mensen, ook op jongere

ParkinsonGrasveld compleet zijn. “Zo hoop

Parkinson. En dat dit nog eerder gebeurt

Klute, adviseur bijzondere giften: 0800 – 7 800

leeftijd, Parkinson krijgen en er nog geen

ik nog eens € 50.000,- binnen te halen voor

dan de veranderingen in de grijze stof. Dat

800 (gratis) of kijk op www.lilianefonds.nl

geneesmiddel is. Als mijn erfenis bijdraagt

onderzoek.”

betekent dat de speciﬁeke veranderingen

een betere levenskwaliteit geven. Mensen
aan een eﬀectieve therapie. We hopen
op nieuwe inzichten die het maximale
opleveren voor patiënten.”
Voor meer info bel naar: 023-5540755

www.parkinsonfonds.nl

www.lilianefonds.nl
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148x210 mm + 3 mm afloop

Papier

115 grs mat mc

Postbus 209
3770 AE Barneveld
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www.insitemedia.nl
KvK nr. 08122654
BTW nr. NL8224.61.948.B01
www.gidsmecenas.nl

Informatie of reserveren?
Voor nadere informatie over deelname aan de Gids Mecenas kunt u contact
opnemen met Bertel Bertelsen, tel. 030 890 66 67 of b.bertelsen@insitemedia.nl.

