
Veilingactie

Communicatie
Het belangrijkste bij deze actie is de communicatie. Breng zoveel mogelijk 
ouders op tijd op de hoogte van de actie. Dit kan door een aankondiging 
in een nieuwsbrief of via een ouderportaal van de school. In de bijlage 
kun je een voorbeeldbrief vinden. Laat weten dat er ook via e-mail items 
aangeboden kunnen worden voor ouders die niet op school komen. De 
vrijwilliger moet er dan voor zorgen dat deze items op het bord komen te 
hangen. Als alle veilingitems binnen zijn na de eerste week, wordt er weer 
een brief gestuurd waarop alle items staan beschreven. Ouders kunnen 
dan ter plekke hun bod op een post-it schrijven en deze zelf op het bord 
hangen. Tijdens het bieden moet er ook een vrijwilliger aanwezig zijn bij 
het bord die alles in de gaten houdt.

Samenvatting
Het is heel leuk om een veilingactie op school te organiseren. Hierbij 
worden er items aangeboden door kinderen en ouders waar andere 
ouders op kunnen bieden. Het is de bedoeling dat er vooral diensten, 
zelfgemaakte producten en activiteiten van (bedrijven van) ouders worden 
geveild, zoals oppassen op kinderen/huisdieren, appeltaart bakken, yoga 
workshops, met een boot varen, diner koken etc. Er komt een groot bord 
op een centrale locatie in school te hangen waar veel ouders langslopen. 
De leerlingen en hun ouders kunnen dan op briefjes schrijven wat ze 
aanbieden als veilingitem, met een minimumbedrag erbij. Andere ouders 
kunnen door middel van post-its bieden op de items. De actie werkt 
goed als hij voor een periode van ongeveer twee weken loopt; één week 
om veilingitems aan te bieden en één week om biedingen te doen. Aan 
het einde van de actie wint de hoogste bieder het veilingitem en worden 
aanbieder en bieder met elkaar in verbinding gebracht. Het opgehaalde 
geld wordt gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation.

Stappenplan veilingactie
Benodigdheden
•
•
•
•
•

•

Groot (wit) schoolbord met magneetjes of groot prikbord met punaises
Veilingitem briefjes 
Biedingbriefjes
Bankrekening om uiteindelijke bedragen op te storten
E-mailadres speciaal voor de actie waar verschillende vrijwilligers 
toegang tot hebben
Een paar enthousiaste vrijwilligers

Organisatie
De actie begint met het vinden van een centrale locatie op school om het 
veilingbord te plaatsen. Zorg dat er genoeg briefjes zijn uitgeprint waarop 
items aangeboden kunnen worden en waarmee ouders kunnen bieden (zie 
voorbeeld in de bijlage). Het is wenselijk als er een vrijwilliger bij het bord 
aanwezig is ‘s ochtends en in de middag die aandacht kan vragen voor de 
actie en die briefjes kan controleren. Kinderen kunnen aandacht vragen 
door bij het bord muziek te gaan maken of veilingbriefjes uit te delen als 
ouders hun kinderen komen wegbrengen/ophalen. De briefjes komen 
allemaal onder elkaar te hangen op het veilingbord, in de tweede week 
van de actie worden de biedingen als post-its naast het aangeboden item 
opgehangen. Elke hogere bieding wordt over de vorige bieding geplakt, 
zodat het meteen duidelijk is wat het hoogste bedrag op dat moment is.

Einde van de actie
Na een week zijn alle biedingen gesloten en moet er contact worden 
opgenomen met de hoogste bieder. Deze persoon moet het geld 
overmaken op een bankrekeningnummer (van een betrouwbare vrijwilliger) 
en krijgt daarna de contactgegevens van de aanbieder van het item. 
Samen zorgen zij ervoor dat het item ook daadwerkelijk gegeven wordt 
(dit vergt enig vertrouwen tussen bieder en aanbieder). Er zijn vouchers 
beschikbaar in de bijlage hiervoor. 
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Acties organiseren door kinderen en scholen
Inleiding
Wat leuk dat jullie geld willen inzamelen voor de Plastic Soup Foundation! Wij hebben verschillende 
soorten acties bedacht die makkelijk en leuk zijn om uit te voeren. Met het opgehaalde geld kunnen 
er gastlessen van de Plastic Soup Foundation aangevraagd worden of jullie kunnen een bepaalde 
campagne steunen. We communiceren ook graag over jullie actie, vergeet dus niet ons te taggen op 
social media en noem de hashtag #plasticsoupjunior bij alle posts. Heel veel succes en plezier!

Bedrag communiceren
Iedereen wil waarschijnlijk graag weten hoeveel geld er uiteindelijk 
ingezameld is. Knutsel een ‘cheque’ van plastic afval samen met de 
kinderen waarop het hele bedrag staat. Deel deze foto via social media, 
nieuwsbrief en de pers. Tag Plastic Soup Foundation in de posts. Wij 
communiceren ook graag over jullie actie! 

Het geld overmaken
Het geld kan op verschillende manieren gestort worden, namelijk 
direct op het rekening nummer van de Plastic Soup Foundation via een 
bankoverschrijving op NL13 TRIO 0198 0475 17 of via onze website op 
http://www.plasticsoupfoundation.org/steun-plastic-soup-foundation/. 
Vermeld de naam van de school erbij en ‘Sponsoractie voor gastlessen’.

De gastlessen aanvragen
Als het geld is overgemaakt kan de gastles worden ingepland. Stuur een 
e-mail naar educatie@plasticsoupfoundation.org om de lessen aan te 
vragen. Het is afhankelijk van het opgehaalde bedrag hoeveel lessen er 
gegeven kunnen worden.

De donatie

Tip! 
Wil je het nog iets uitgebreider doen, kan er ook een grote veilingshow van 
gemaakt worden. Je organiseert dan een ochtend of middag waarbij alle 
veilingitems door een veilingmeester aangeboden worden in bijvoorbeerd 
de aula. De ouders bieden dan ter plekke het bedrag en winnen meteen 
het item. 



Bijlage 1:  
Brief aan de ouders 
Beste ouders,  
 
Basisschool de …. gaat geld inzamelen voor de Plastic Soup Foundation (PSF) door een 
veilingactie te organiseren! De Plastic Soup Foundation wil een halt toeroepen aan de 
toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics, ook wel de plastic soep 
genoemd. De PSF wil voorkomen dat in de toekomst nog meer plastic in zee terechtkomt. Dit 
doen ze onder andere door het creëren van bewustwording die al begint bij de kleinste 
kinderen door het geven van gastlessen over de plastic soep. Maar daar is geld voor nodig, 
daarom gaan we dit zelf ophalen met een veiling. 
 
Hoe werkt de veiling? 
Vanaf maandagochtend (datum) 8.30u tot en met vrijdagmiddag (datum) 15:00 uur vragen 
we u een product of dienst aan te bieden die we vanaf (datum een week later) kunnen veilen. 
We zitten elke ochtend vanaf 8.30 uur op school bij het biedingsbord in (locatie bord) om uw 
te veilen objecten (producten/diensten) aan te nemen. 
U kunt uw product of dienst ook mailen naar: (e-mailadres). 
 
Om u alvast te inspireren zijn hier wat ideeën: 

• Een sportles of clinic (rugby, hockey, voetbal, atletiek, judo, yoga) 
• Een creatieve workshop (koken, kunst) 
• Een rondleiding ergens 
• Een kappers knipbeurt 
• Een taart of diner op afspraak gemaakt 
• Leen iets uit op afspraak (aanhangwagen, kunst, gereedschap, partytent) 
• Verkoop iets bijzonders wat u niet meer nodig heeft zoals een muziekinstrument of 

apparaat 

De veiling zelf vindt plaats vanaf (datum) op school. Daar zal een groot biedingsbord hangen 
waar iedereen een bod kan uitbrengen door het ophangen van een biedingsbriefje. Na het 
sluiten van de veiling en na betaling ontvangt de hoogste bieder een voucher voor het 
product of dienst. Het opgehaalde bedrag wordt gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation, 
zodat deze de gastlessen kan geven op school.  
 
We hopen op heel veel leuke producten of diensten! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
NB. De organisatie van de veiling is in handen van groep ... leerlingen, ondersteund door 
ouders. Deelname aan de veiling is op eigen risico, afspraken over diensten en producten 
zijn tussen bieder en aanbieder. 



Bijlage 2: Veilingsitem briefje

Wat bied je aan:

Minimumbedrag:
 
Naam:

E-mail:

Tel. nr:

Naam kind: 

Groep kind:

Wat bied je aan:

Minimumbedrag:
 
Naam:

E-mail:

Tel. nr:

Naam kind: 

Groep kind:

Wat bied je aan:

Minimumbedrag:
 
Naam:

E-mail:

Tel. nr:

Naam kind: 

Groep kind:

Wat bied je aan:

Minimumbedrag:
 
Naam:

E-mail:

Tel. nr:

Naam kind: 

Groep kind:



Bijlage 3: Biedingsbriefje

Bedrag:

Waar bied je op:

Naam:

Tel nr: 

E-mail:

Bedrag:

Waar bied je op:

Naam:

Tel nr: 

E-mail:

Bedrag:

Waar bied je op:

Naam:

Tel nr: 

E-mail:

Bedrag:

Waar bied je op:

Naam:

Tel nr: 

E-mail:



Bijlage 4: Voucher gewonnen item

GEFELICITEERD!

Gewonnen item: 

Hoogste bod: 

Gegevens aanbieder: 

Gegevens bieder:

GEFELICITEERD!

Gewonnen item: 

Hoogste bod: 

Gegevens aanbieder: 

Gegevens bieder:

GEFELICITEERD!

Gewonnen item: 

Hoogste bod: 

Gegevens aanbieder: 

Gegevens bieder:

GEFELICITEERD!

Gewonnen item: 

Hoogste bod: 

Gegevens aanbieder: 

Gegevens bieder:


