
 

 

 

 

DOOR JOUW UITDAGING KNUFFELZETELS  

VOOR DE NIEUWE KINDERBOERDERIJ SPONSOREN? 

DAT DOE JE VIA YOULCEE! 

https://www.youlcee.com/ 

 

Youlcee is een motivatiewebsite waar iedereen een uitdaging kan aangaan. 

Je linkt jouw challenge aan een goed doel en vraagt je vrienden en familie om je te sponsoren. 

• Als je de uitdaging behaalt, gaat het ingezamelde geld naar het goede doel. 

• Als je de uitdaging niet behaalt, keert het terug naar jouw sponsors (als credits). 

 

HOE WERKT HET? 

STAP 1 

Start een Challenge op 

Iedereen heeft wel een uitdaging of een goed voornemen dat hij/zij wil realiseren. Wat is jouw 

challenge? 

Misschien heb je reeds iets in gedachten. Voor sommigen zal een challenge:  

- fysiek zijn - zoals het verliezen van overtollige kilo's, het stoppen met roken of het lopen van 

een  marathon,... 

- mentaal zijn - zoals het halen van een examen of diploma, het behalen van een rijbewijs of 

het meedoen aan een schaakwedstrijd 

- ecologisch zijn - zoals vegetarisch te eten, enkel biologisch geteeld voedsel te gebruiken of 

door het verkleinen van de ecologische voetafdruk 

 

- ACCOUNT: Maak een account op youlcee.com aan via Facebook of met een emailadres. Het 

aanmaken van een account is kosteloos.  

  

youlcee.com


- CHALLENGE: Bepaal jouw challenge.  

De maximale omlooptijd van een challenge is 1 jaar. Een challenge kan individueel zijn of kan als 

groepschallenge aangemaakt worden. Een challenge moet er als volgt uit zien:  

 Ik > Zal (niet) > iets doen > op dag 1 of 

 Ik > Zal (niet) > iets doen > voor dag 1 of 

 Ik > Zal (niet) > iets doen > tussen dag 1 en dag 2 

 We > zullen (niet) > iets doen> op dag 1 of voor dag 1 of tussen dag 1 en dag 2 

  

- HERO of SUPERHERO: Bepaal tevens in welke mate je de challenge perfect wil uitvoeren door een 

van de volgende modules te kiezen: 

 HERO = Elk procent telt. Haal je 60% van jouw uitdaging, dan gaat 60% naar het 

goede doel en keert 40% terug naar de sponsors (als credits op de website). 

(vb. je neemt deel aan dodentocht van 100 km en je weet van tevoren dat je 

eigenlijk maar 50 km kan halen, dan zet je jouw uitdaging best op hero) 

 

 SUPERHERO = "Alles of Niets". Alleen als jouw challenge slaagt, gaat het geld 

naar het goede doel. Anders keert het integraal terug naar de sponsors (als 

credits op de website).   

 

STAP 2 

Kies het Goede Doel 

Kies het project van Blijdorp (knuffelzetels kinderboerderij). 

Eens je challenge met succes werd beëindigd, zal het gesponsorde geld naar dit project 

overgeschreven worden. Geld kan alleen worden overgeschreven na het beëindigen van jouw 

challenge. 

Een project op Youlcee heeft of een einddatum of een budget. Eens voorbij deze datum of eens het 

budget werd gehaald, is het niet meer mogelijk om een nieuwe challenge aan dit project te 

koppelen. 

 

STAP 3 

Trek sponsoren aan 

Overtuig je vrienden en familie om je te sponsoren 

Jouw challenge staat nu op de website en je vrienden, familie of bezoekers van de website kunnen 

nu jouw verhaal bekijken. 

Vermits het nu de bedoeling is van sponsors aan te trekken, kan je jouw challenge makkelijk delen via 

sociale media. De informatie die je op social media post, linkt direct door naar jouw challenge. Jouw 

vrienden en familie staan op één click verwijderd om je te sponsoren.  

 



Jouw sponsors moeten vervolgens een account aanmaken op de site - dit staat Youlcee toe hen 

credits terug te storten indien je jouw challenge niet succesvol kunt afronden. 

Je sponsors kunnen jou steunen met een rond bedrag € 5 - € 10 - € 15 … Vanaf € 40 kunnen ze 

aangeven of ze een fiscaal attest wensen. 

 

Om sponsorgelden te ontvangen is het belangrijk om de aandacht op jouw challenge te trekken: 

- bij het aanmaken van een nieuwe challenge, zal een challenge bovenaan het overzicht komen te 

staan. Een bezoeker zal jouw challenge direct zien staan. 

- elke keer je een update plaatst, zal jouw challenge weer bovenaan in de overzichten komen staan. 

- ook komt je challenge weer bovenaan staan als jouw challenge een nieuwe donatie ontvangen 

heeft 

- bij het afsluiten van een challenge, zal jouw challenge nog een laatste keer in de overzichtstabel 

bovenaan verschijnen 

Door je challenge regelmatig te voorzien van nieuwe informatie, en door je bezoekers te informeren 

over je vooruitgang, zal je meer sponsors kunnen aantrekken. Dus aarzel niet en deel je laatste 

nieuws!  

 

STAP 4 

Haal je doelstelling 

Behaal je doelstelling en het geld van je sponsors gaat naar het goede doel 

In de loop van de laatste dag van jouw challenge, zal je een mail ontvangen waarin gevraagd wordt 

om de challenge af te sluiten. Dit kan je doen door aan te geven hoe succesvol je bent geweest. 

Indien je initieel de HERO mode geselecteerd had, krijg je nu de mogelijkheid van een slagings-

percentage in te geven, Indien je bijvoorbeeld 7 van de 10 kilo vermagerd bent, dan markeer je jouw 

challenge als 70% succesvol. Dit wil tevens zeggen dat 70% van het gesponsorde geld naar het Goede 

Doel zal worden overgeschreven en 30% zal naar de sponsors terugkeren (in de vorm van credits op 

de website). 

Indien je bij de opstart de SUPERHERO module gekozen had, krijg je nu de keuze om jouw challenge 

te markeren als succesvol of niet-succesvol. Indien jouw challenge succesvol was, zal al het geld naar 

het goede doel overgeschreven worden. Indien je echter de challenge niet succesvol hebt beëindigd, 

dan zal al het geld terugkeren naar de sponsors (in de vorm van credits op de website). 

Indien je de challenge niet afsluit binnen de 21 dagen na het verstrijken van de einddatum, zal de 

challenge automatisch als niet succesvol worden gemarkeerd. 

 

 

 



Via deze link kom je meteen op het project knuffelzetels van Blijdorp en rechtsboven kan je klikken 

op ‘Start jouw challenge nu’: 

https://www.youlcee.com/charity_details_48_blijdorp_vzw_nl 

Of lees eerst de rubriek veelgestelde vragen: 

https://www.youlcee.com/faq_challenges_nl 

https://www.youlcee.com/charity_details_48_blijdorp_vzw_nl

