Kursus i Fundraising
Hør en professionel fundraiser fortælle om udarbejdelse af fondsansøgninger og udvikling af en fondsstrategi.
Hør desuden om muligheden for at optage netværkslån via netværksportalen Lendino.
Kom til fyraftensmøde på Flemming Efterskole den
10. november 2020 kl. 17.00 -20.30

Kursus i fundraising
Mød Rasmus Munch fra fundraiseren.dk og lær hvordan man planlægger og gennemfører en fondsansøgningsproces.
Og hør hvordan du kan organisere et netværkslån gennem platformen Lendino
v/Andreas Helgason Rex.
Formål
Få svar på følgende spørgsmål om fundraising:
•
•
•
•

Hvilke krav er der til ansøgningsmateriale?
Skal der være en egenfinansiering?
Hvordan finder jeg de relevante fonde?
Hvordan gør jeg mit projekt støtteværdigt?

Hvad er et netværkslån, og hvordan kommer vi i gang?
Målgruppe
Ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre som arbejder med finansiering og fundraising på landets efterskoler.
Program
Kl. 17.00

Intro og præsentation.

Kl. 17.15

Oplæg om moderne fundraising. Få indblik i de aktuelle udviklingstendenser. Få svar på spørgsmål, som: Hvordan tænker en fond?
Hvordan planlægger jeg processen? Hvordan skal man forberede sig?
Kort og godt: Hvad kræver det at fundraise?

Kl. 18.30

Sandwich til alle deltagere.

Kl. 19.00

Gennemgang af relevante støtteordninger og intro til Danmarks største fondsdatabase og fundraisingportal, fonde.dk. Alle deltagere får
efterfølgende 3 måneders gratis adgang og mulighed for at købe
Håndbog i fundraising til kr. 200,-.

Vælg herefter mellem et af disse to emner:
Kl. 19.30

Gennemgang af aktuelle cases og/eller individuel sparring. Der vil
være mulighed for at fremsende spørgsmål før workshoppen, som I
ønsker belyst og besvaret v/Rasmus Munch fra fundraiseren.dk

Kl. 19.30

Oplæg om netværkslån v/Andreas Helgason Rex fra Lendino.
Et netværkslån gør det nemt for virksomheder, foreninger m.v. at låne
penge direkte af deres eget netværk. Lendino håndterer administrationen og gør det nemt og sikkert for alle parter. Hør om mulighederne.

Undervisere
Rasmus Munch fra virksomheden Fundraiseren forestår hovedparten af undervisningen. Sidst på kurset skal deltagerne vælge mellem to oplæg, hvor Andreas Helgason Rex fra Lendino forestår det ene.
Fundraiseren.dk har været i gang siden 2010 og blev født ud af iværksætteri, finanskrise og med ”blod på tanden” til at hjælpe ildsjæle og projektmagere – store
som små – med at finde eksterne tilskudsmidler til at realisere ambitiøse, vilde og
nytænkende projektidéer.
Lendino er en markedsplads for lån, hvor private og professionelle kan låne direkte til mindre danske virksomheder. Virksomheder ansøger nemt og hurtigt på
transparente vilkår. Långivere tilvejebringer finansiering mod en attraktiv rente.
Yderligere oplysninger hos kursusleder Bjarne Bundsgaard Nielsen. Efterskoleforeningen, tlf.: 33179766. Mail: bn@efterskolerne.dk

Praktiske oplysninger
Kursussted

Flemming Efterskole
Skolesvinget 1,
8762 Flemming

Tid

Tirsdag den 10. november 2020 kl. 17.00 – 20.30

Tilmelding

Tilmelding senest 26. oktober 2020
www.efterskolerne.dk/kalender

Deltagerpris

800 kr.

Deltagerantal

Minimum 20 deltagere

Betaling

Betaling opkræves af Efterskoleforeningen

Framelding

Tilmeldingen er bindende efter 26. oktober 2020

