
WELK
KENTAA PAKKET
PAST HET BEST
BIJ JOU?
DOE DE TEST



VOORDAT JE BEGINT...
Dit document helpt je om te bepalen welk Kentaa pakket het beste past
bij jouw initiatief. Door middel van het doorlopen van de test en het
bijhouden van je score, wordt de juiste keuze voor jou bepaald.
Op de volgende pagina's worden een aantal vragen gesteld. Afhankelijk
van je antwoord krijg je een aantal punten. Tel die bij elkaar op. Het
totaal bepaalt dan het advies dat je krijgt.

Mocht je een aantal begrippen niet begrijpen, dan is er aan het
eind van dit document een lijst te vinden met uitleg over
verschillende begrippen.

1.

VOOR WIE WILLEN JULLIE
GELD OPHALEN?

Particulier

Stichting/vereniging/
non-profit organisatie

Wil je voor een particulier initiatief geld ophalen?
Dan is het advies voor het Kentaa pakket automatisch Kentaa Starter.
Overige pakketten zijn alleen geschikt voor bij de KvK geregistreerde
organisaties (stichtingen of verenigingen).

2.

HOEVEEL GELD WILLEN
JULLIE OPHALEN?

+10

€ 500 - € 10.000

+20

€ 10.000 - € 50.000

+30

€ 50.000 - € 100.000

Meer dan € 100.000

Wil je meer ophalen dan €100.000?
Dan is het verstandig om contact op te nemen met Kentaa. Kentaa kan
dan samen met jou gaan kijken hoe je het best invulling kunt geven aan
het behalen van het streefbedrag.

3.

OP WELKE MANIER
WILLEN JULLIE GELD
OPHALEN?
(Aantal antwoorden: 1)

+10

Crowdfunding

+20

Sponsoracties

+20

Fondsenwervend
evenement

+30

Algemene fondsenwerving
(langdurige, grote campagne)

4.

WELKE FUNCTIES HEB JE
NODIG?
(Aantal antwoorden: max. 3)

+10

Crowdfunding
beloningen

+20

Team- en
actiepagina's

+20

Exports van
donateur& actiestarter

+20

Exports van donateur& actiestarter gegevens

+10

Aanpasbare
huisstijl

+30

Meerdere projecten /
evenementen tegelijk

+30

Zelf acties en
deelnemers toevoegen

+30

Aanpasbare
e-mails

+10

Teller en widgets
op externe website

+30

Meerdere
beheerders op
het platform

ONS ADVIES OP BASIS
VAN JOUW
ANTWOORDEN
Je hebt zojuist de vragenlijst doorlopen en daarmee een aantal punten
behaald. Tel je punten op en kijk welk pakket het beste past bij jouw
initiatief.
Let op: Ligt jouw score net boven de score voor een vorig pakket? Dan
heb je waarschijnlijk een of twee functies gekozen die daar niet bij
passen.

0 - 60 punten
KENTAA STARTER
Wanneer je eenmalig een (crowdfunding) project of fondsenwervende
campagne wilt starten past Kentaa Starter het best bij jou. Kentaa Starter
wordt over het algemeen gebruikt door kleine (particuliere) organisaties
en initiatieven die een positieve bijdrage willen leveren aan een betere
samenleving. De wervingsbehoefte bij Kentaa Starters ligt meestal tussen
de € 500 en € 10.000.
Biedt beloningen in ruil voor donaties voor je project en houd donateurs
op de hoogte door nieuwsberichten te plaatsen.
Bij Kentaa Starter betaal je geen abonnementskosten, alleen 10 % van de
opbrengst.

Kentaa Starter heeft de volgende functies:

Crowdfunding
beloningen

Teller en widgets
op externe website

Aanpasbare
huisstijl

60 - 110 punten
KENTAA BASIC
Organiseer je een evenement voor een goed doel? Of wil je
geldinzamelingsacties van je achterban mogelijk maken? Dan past
Kentaa Basic bij jou. Kentaa Basic wordt over het algemeen gebruikt
door kleinere, fondsenwervende organisaties die eenmalig een
evenement organiseren en/of geldinzamelingsacties voor hun achterban
mogelijk willen maken. De wervingsbehoefte van deze organisaties ligt
meestal tussen de € 10.000 en € 50.000.
Met de handige team- en actiepagina's maak je fondsenwervers van de
mensen die jouw organisatie een warm hart toe dragen en faciliteer je
gemakkelijk de inschrijving voor jouw evenement. Gegevens van
deelnemers en donateurs zijn gemakkelijk te exporteren.
Bij Kentaa Basic betaal je op jaarbasis een bedrag van € 99 per maand
en 8,5 % van de opbrengst.
Je kunt Kentaa Basic 7 dagen gratis verkennen.
Kentaa Basic heeft de functies van Starter, plus:

Team- en
actiepagina's

Inschrijfmodule

Exports van donateur& actiestarter gegevens

Meer dan 110 punten
KENTAA ADVANCED
Heb je vaker crowdfunding projecten? Of werf je fondsen via meerdere
evenementen? Dan past Advanced bij jou. Kentaa Advanced biedt je de
mogelijkheden voor meerdere (gelijktijdige) campagnes. Dit pakket wordt
over het algemeen gebruikt door organisaties die structureel aan de slag
willen met online fondsenwerving. De wervingsbehoefte bij Kentaa
Advanced ligt meestal tussen de € 50.000 en € 100.000.
Kentaa Advanced biedt je uitgebreide personalisatie van bijna alle
teksten en automatische e-mails, waardoor je het platform precies naar
jouw wensen kunt inrichten.
Bij Kentaa Advanced betaal je op jaarbasis een bedrag van € 219 per
maand en 7,5 % van de opbrengst.
Je kunt Kentaa Advanced 7 dagen gratis verkennen.
Kentaa Advanced heeft de functies van Starter en Basic, plus:

Aanpasbare
e-mails

Meerdere
projecten /
evenementen
tegelijk

Meerdere
beheerders op
het platform

Zelf acties en
deelnemers
toevoegen

BEGRIPPENLIJST
Crowdfunding beloningen
Donateurs kunnen een beloning krijgen in ruil voor een donatie
Crowdfunding
Financiering van een concreet project, aan de hand van meerdere
donaties, met of zonder tegenprestatie
Algemene fondsenwerving
Langlopende campagne waarbij men kan doneren voor een algemeen of
specifiek doel
Exports van donateur- en actiestartergegevens
Gegevens van actiestarters en donateurs kunnen geëxporteerd worden
Fondsenwervend evenement
Evenement waarbij deelnemers worden aangemoedigd om via
actiepagina's geld in te zamelen
Zelf acties en deelnemers toevoegen
Acties en deelnemers kunnen door beheerders handmatig worden
toegevoegd
Aanpasbare huisstijl
Logo's en kleuren kunnen volledig aangepast worden naar eigen
steunkleur
Inschrijfmodule
Actiestarters kunnen zich aanmelden via een inschrijfmodule. Deze kan
ook gebruikt worden bij een evenement. Ook het vragen van inschrijfgeld
is mogelijk

Meerdere beheerders op het platform
Het platform kan beheerd worden door meerdere personen
Meerdere projecten/evenementen tegelijk
Een combinatie van al dan niet gelijktijdige fondsenwervende
evenementen en/of projecten
Team- en actiepagina’s
Men kan individueel of in teamverband een sponsorpagina aanmaken
Aanpasbare e-mails
Tekst van automatische e-mails kan worden aangepast
Widgets op externe website
Widgets kunnen toegevoegd worden op een externe website
Sponsoracties
Sponsoracties zijn acties van de achterban

