Handleiding Starten actie
Via het tabblad ‘Dit kun jij doen’ kom je via de button ‘start een actie, in het actiemenu.

Je kunt nu kiezen om een actie te starten specifiek voor de fietstocht of voor een overige actie.

Eerst leggen we je uit wat je ziet als je Overige acties kiest, daarna volgt de uitleg over de fietstocht (pagina 4).

Overige acties
Als je Overige acties kiest: krijg je een keuze menu te zien wat je mogelijkheden zijn. Je kunt een zelf een
individuele actie starten, een actie met een team starten of (als het team al bestaat) je bij een team voegen:
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 Indien je Individueel kiest:
Vul jouw gegevens in en upload een foto om je pagina persoonlijk te maken. De foto kun je bijsnijden indien deze te
groot is. Als je alles gevuld hebt, moet je de algemene voorwaarden accepteren om door te gaan. Deze kun je lezen
door erop te klikken.

De volgende pagina vul je om jouw persoonlijke pagina aan te maken. Je kunt aangeven hoeveel je wilt ophalen;
hier kun je zelf een bedrag kiezen. Je geeft jouw motivatie aan en tot wanneer de actie loopt. Beide velden zijn
verplicht. Indien van toepassing kun je ook het aantal kilometers aangeven en extra foto’s uploaden.

Je kunt vervolgens zelf al een donatie doen. Dan nog even de gegevens checken en je kunt afronden.

Als je op Ga Verder klikt zie je jouw pagina!
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 Indien je Team kiest:
Je begint met het invullen van jouw naam en emailadres en accepteert de voorwaarden. Hiermee ben jij de
actiebeheerder.

Vervolgens zie kun je de gegevens van jouw team invullen; hoeveel jullie willen ophalen en wat is jullie motivatie
om dit team te starten. Ook hier is het mogelijk om een teamfoto te uploaden en je teampagina aan te kleden met
meerdere foto’s.

De volgende pagina gaat over jou als eerste teamlid. Je ziet dezelfde vragen die hierboven ook worden beschreven
bij Individuele actie en nadat je alle gegevens hebt ingevuld, kun je afronden en bestaat jouw team met jezelf als
eerste lid.
 Indien je kiest om Teamlid te worden:
Als je lid wilt worden van een bestaand team, kies je deze optie. Kies met behulp van het uitklapvenster het team
dat je zoekt.
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Nu kun je jouw persoonlijke pagina vullen met je persoonlijk streefbedrag en een titel voor je pagina op dezelfde
manier als bij Individuele acties. Deel nu jouw motivatie. Je kunt nog meerdere foto’s uploaden. Eventueel kun je
het aantal kilometers aangeven. Ook geef je hier aan hoe lang de actie gaat lopen.
Je kunt vervolgens zelf al een donatie doen. Dan nog even de gegevens checken en je kunt afronden. De
aanbetaling voor de eigen bijdrage moet nu worden voldaan.

Als je op Ga Verder klikt zie je jouw pagina!

Fietstocht
Als je Fietstocht kiest: krijg je vervolgens een menu te zien van Individuele teamlid. Vul jouw gegevens in en upload
een foto om je pagina persoonlijk te maken. De foto kun je bijsnijden indien deze te groot is. Als je alles gevuld
hebt, moet je de algemene voorwaarden accepteren om door te gaan. Deze kun je lezen door erop te klikken.

We vragen vervolgens een eerste bijdrage voor jouw kosten tijdens de fietstocht. De eigen bijdrage zijn circa €900.

Vervolgens kun je aangeven wat jouw streefbedrag (minimaal € 1.500) gaat worden. Nu kun je jouw pagina een
titel geven en je motivatie schrijven. Met extra foto’s kun je jouw pagina persoonlijker maken.
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In het volgende veld kun je al het goede voorbeeld geven door nu een donatie doen. Dit is niet verplicht.

Controleer je gegevens en klik vervolgens op Afronden. De knop Nog iemand toevoegen hoef je niet te gebruiken.

Hierna word je doorgeleid via Mollie naar de betaalprocedure.
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