
JA IK STEUN FOTO-EXPO BIRTH DAY, MAAR HOE DOE IK DAT?  

Fijn dat je dat even vraagt. hier volgen de instructies om mee te doen met  
#VrouwFunding BIRTH DAY: 
 
stap 1: na je kop koffie of thee loop naar je pc/laptop of tablet   
 
stap 2: stel niet uit, het is nu of nooit! 
 
stap 3: open internet en ga naar www.voordekunst.nl  
    schrijf in het zoekvak rechts bovenin: birth day en klik op ons plaatje 

 
 

 
 

stap 4: Geniet van de prachtige beelden (speel even het filmpje af)! 

                            
 
stap 5: scroll naar beneden om alle acties (als dank voor jouw donatie) te zien aan de  
rechterkant van het scherm. We hebben ze ook al even op een rijtje gezet op onze 
eigen site: www.geboortenis.nl/rewards Of klik gelijk op het groene vlak: steun dit 
project 
 
stap 6: selecteer de gewenste donatie en actie door op het bedrag te klikken.  



                                  
 

 
stap 7: log in. Dit kan boven het blauwe vlak door in te loggen met je 
voordekunst-accout, facebook-account of zonder account.   
 
stap 8: check je bijdrage, de voorwaarden en actie en handel de 
formaliteiten af. Indien je vragen hebt bel één van je contactpersonen bij 
De Geboortenis! Doen hoor! 
 
stap 9: Roep iedereen die je kent om ook te doneren! Deel dit met de url 
bit. ly/VrouwFundingBD op FB/Twitter/LinkedIn vrienden met 
vermelding #VrouwFunding en #BirthDayNL.  
 
stap 10: geniet van je goede daad, voel onze waardering en dankbaarheid!  
Want jij maakt een Happy BIRTH DAY mogelijk!!! You rock!  
 
Ps: steun van mannen is natuurlijk ook van harte welkom ;-) !!!! 

Meer info: 
http://www.birthdaynl.nl 
https://www.facebook.com/birthdaynl 
https://www.twitter.com/BirthDayNL 

Mocht  je  allee n 1  ka a rt je  wille n dan kun je  €1 3 , -  doneren, g raag dan in de  
comme nt s  even melde n dat  je  1  kaart  bes t e lt . 
 
Mocht  je  e e n b o e k e n ka a rt  wille n dan kun je  €4 8 , -  doneren. Ovv 
boek+kaart  ( in he t  opmerkinge n-/ comme nt s -vak) . Geef je  €5 0 , -  krijg  je  e r 
de  g loss y bij. Tijde ns  de  e xpo  is  he t  boe k  o ok t e  koop v oor �  3 5 ,- 

 
Ve rder is  he t  moge lijk om ee n a fwijkende  g ro e ps arra ng e m e nt  t e  boeken 
voor min. 4  en max. 2 0  pe rsonen á €  4 4 , -  p . p .  Doneer dan svp he t  bedrag  
kee r he t  aant al pe rsonen ovv g roeps arrangeme nt . 


