
 

 

 

 

Wil je de perfecte fondsenwervende 

DM-brief schrijven? 

Gebruik deze sjablonen 

 

Je kunt een fondsenwervende brief op 1.001 manieren schrijven. Ga je voor zeker? Dan kies je voor de 

standaard opbouw. Succes verzekerd! Met de sjablonen op de volgende pagina’s ontdek je hoe je een 

brief indeelt. Daarnaast krijg je handige tips, bijvoorbeeld over de lengte van je tekst. Met het eerste 

sjabloon schrijf je een enkelzijdige brief. Het tweede sjabloon is bedoeld voor een dubbelzijdige brief. 

 

Wil je álle tips & tricks kennen om een goede direct mailing te schrijven of beoordelen? Dan is de 

training ‘Schrijven voor Fondsenwervers’ iets voor jou. Kijk op www.dialoogtrainers.nl/fonds 

 

Veel succes met schrijven! 



 

 

Tip!  Ontdek alle DM-technieken waarmee je donateurs overtuigt tijdens de training ‘Schrijven voor Fondsenwervers’.  

Kijk op www.dialoogtrainers.nl/fonds 
 

 

Optie is hier een chapeau voor meer uitleg, maar gebruik dan niet óók nog een subheading 

De kopregel moet je emotioneel raken 

Optie is hier een subheading voor meer uitleg 

 

Geachte <Naam>, 

De eerste alinea is de kortste alinea, het liefst van 3 regels. Hierin beschrijf je kort de situatie, waarom 

dat een probleem is én dat je een oplossing hebt. Als het past, is het nog mooier als je hier kunt 

zeggen dat je de lezer wel nodig hebt om die oplossing uit te voeren. 

Deze tussenkop vat de alinea hieronder samen 

In deze alinea ga je in op het probleem. Wat is er aan de hand en waarom is dat een probleem? Maak 

het zo concreet en dichtbij mogelijk en benadruk dat het echt een probleem is. Daar mag emotie 

inzitten. ‘Zoiets mag toch niet.’ ‘Ik vind dat zo oneerlijk!’ Als jij het geen probleem vindt, dan vindt de 

lezer het namelijk ook geen probleem. Deze alinea mag maximaal 4 regels lang zijn. 

Deze tussenkop vat de alinea hieronder samen 

Nu vertel je wat de oplossing is. Maak ook dit zo concreet mogelijk. En doe dat opnieuw in 4 regels. 

Vertel wie of wat ermee geholpen is. Geef ook aan dat deze oplossing er alleen komt als er genoeg 

geld voor is. Daarom hoop je dat de lezer je wil helpen. Onderstreep in deze, de vorige en de volgende 

alinea maximaal éen korte zin als fixatiepunt. Noem ook de naam van de lezer nog eens, <Naam>. 

Deze tussenkop vat de alinea hieronder samen 

Dit is je call to action. Deze alinea is 3 of eventueel 4 zinnen lang. Nu vraag je concreet of de lezer een 

bepaald bedrag wil geven, bijvoorbeeld € 10, € 15 of € 25. Geef maximaal 3 opties en vertel wat je 

ermee doet. Of vertel wat je verliest als de lezer je niet steunt (loss aversion van Daniël Kahneman). 

Vergeet vooral niet te bedanken! 

Met vriendelijke groet, 

<Handtekening in blauw waarbij de naam het liefst leesbaar is> 

<Naam> 

<Functie en het liefst een pasfoto om de brief persoonlijker te maken> 

 

PS De PS is uitgelijnd (dus ‘PS’ staat los), is maximaal 2 regels lang en vat de belangrijkste 

boodschap samen. Het is het laatste fixatiepunt voor de ontvanger de brief gaat lezen. 

 



 

 

Tip!  Ontdek alle DM-technieken waarmee je donateurs overtuigt tijdens de training ‘Schrijven voor Fondsenwervers’.  

Kijk op www.dialoogtrainers.nl/fonds 
 

 

 

Optie is hier een chapeau voor meer uitleg, maar gebruik dan niet óók nog een subheading 

De kopregel moet je emotioneel raken  
Optie is hier een subheading voor meer uitleg 

 

 

Geachte <Naam>, 

De eerste alinea is de kortste alinea, het liefst van 3 regels. Hierin beschrijf je kort de situatie, waarom 

dat een probleem is én dat je een oplossing hebt. Als het past, is het nog mooier als je hier kunt 

zeggen dat je de lezer wel nodig hebt om die oplossing uit te voeren. 

Deze tussenkop vat de alinea hieronder samen 

In deze alinea ga je in op het probleem. Wat is er aan de hand en waarom is dat een probleem? Maak 

het zo concreet en dichtbij mogelijk en benadruk dat het echt een probleem is. Daar mag emotie 

inzitten. ‘Zoiets mag toch niet.’ ‘Ik vind dat zo oneerlijk!’ Als jij het geen probleem vindt, dan vindt de 

lezer het namelijk ook geen probleem. Deze alinea mag maximaal 4 regels lang zijn. 

“Maak je de brief langer, dan kun je hier bijvoorbeeld een quote of testimonial toevoegen die 

benadrukt hoe groot het probleem is. Gebruik voldoende witruimte, dus spring een quote 

bijvoorbeeld in. Zet de quote ook cursief en tussen aanhalingstekens, zodat de lezer deze tekst 

direct als quote herkent.”  

Deze tussenkop vat de alinea hieronder samen 

Nu vertel je wat de oplossing is. Maak ook dit zo concreet mogelijk. En doe dat opnieuw in 4 regels. 

Vertel wie of wat ermee geholpen is. Geef ook aan dat deze oplossing er alleen komt als er genoeg  

<breek een zin halverwege af als cliffhanger> 

 

>> Lees hoe we het oplossen op de achterkant  

 

 

 

 



 

 

Tip!  Ontdek alle DM-technieken waarmee je donateurs overtuigt tijdens de training ‘Schrijven voor Fondsenwervers’.  

Kijk op www.dialoogtrainers.nl/fonds 
 

 

 

 

 

 

 

 

geld voor is. Daarom hoop je dat de lezer je wil helpen. Onderstreep in deze, de vorige en de volgende 

alinea’s maximaal éen korte zin als fixatiepunt. Noem ook de naam van de lezer nog eens, <Naam>. 

Deze tussenkop vat de alinea hieronder samen  

Zonodig kun je best een alinea toevoegen over de oplossing, maar blijf wel relevant. Val dus niet in de 

herhaling, maar kom steeds met iets nieuws. Anders verliest de lezer zijn aandacht. Schrijf niet wat jij 

wilt vertellen, maar schrijf wat de lezer wil lezen. En ook hier kun je een onderstreept fixatiepunt 

toevoegen. Deze alinea is weer 4 regels. 

Deze tussenkop vat de alinea hieronder samen 

Dit is je call to action. Deze alinea is 3 of eventueel 4 zinnen lang. Nu vraag je concreet of de lezer een 

bepaald bedrag wil geven, bijvoorbeeld € 10, € 15 of € 25. Geef maximaal 3 opties en vertel wat je 

ermee doet. Of vertel wat je verliest als de lezer je niet steunt (loss aversion van Daniël Kahneman). 

Vergeet vooral niet te bedanken! 

Met vriendelijke groet, 

<Handtekening in blauw waarbij de naam het liefst leesbaar is> 

<Naam> 

<Functie en het liefst een pasfoto om de brief persoonlijker te maken> 

 

PS De PS is uitgelijnd (dus ‘PS’ staat los), is maximaal 2 regels lang en vat de belangrijkste 

boodschap samen. Het is het laatste fixatiepunt voor de ontvanger de brief gaat lezen. 

 


