Kledingparty: duurzaam en
fondsenwervend
Organiseer een vrolijke kledingparty waarbij je afgedankte goede kleding, schoenen en
accessoires een nieuw leven geeft. Dat is duurzaam en levert ook nog geld op voor het goede
doel.

Wat heb je nodig?
Een plek met voldoende ruimte om de kleding op te hangen, neer te leggen en te kunnen
passen
Kledingrekken, kledinghangers, tafels
Kamerscherm, doeken en waslijnen als pashokje, spiegels
Plastic of papieren tassen

Wat moet je regelen?
Bepaal hoe je de kledingparty wilt organiseren:
Bedenk hoe je de kleding wilt uitstallen: op tafels of op kledinghangers.
Organiseer je een ruilparty laat dan iedereen 5 kledingstukken inbrengen en 5
kledingstukken meenemen.
Wil je de kleding aanbieden op soort en prijsklasse, dan is het verstandig om het vooraf
in te zamelen. Het aantal mensen dat komt, maakt dan niet uit.
Organiseer je een party die eindigt in een veiling, dan is het belangrijk dat iedereen op
hetzelfde moment komt. Je stelt dan een bepaalde winkeltijd in. Daarna begint de

veiling. Bedenken dan hoeveel bezoekers je maximaal wilt en laat mensen zich
aanmelden.
Prik een datum. Het voorjaar of najaar zijn leuke momenten, omdat je dan meteen je winterof zomerkleding kunt opruimen.
Organiseer je de actie alleen of met z’n tweeën? Vraag dan hulp bij inrichten, opruimen en
catering.
Publiciteit: kondig de party ongeveer 4 weken van tevoren aan en zet de ‘spelregels’ in de
uitnodiging. Zorg dat de uitnodiging er vrolijk uitziet. Zet daarin ook iets over het goede doel.
Bepaal of je vrouwen persoonlijk uitnodigt of via een oproep in het kerkblad. Mogen
deelnemers vriendinnen meenemen?
De kledingparty: maak de ruimte gezellig met bloemen of vlaggetjes. Vertel tijdens de party
iets over het project waar het geld naartoe gaat of geef iedereen na afloop een kaart of flyer
mee.
Bedenk wat je met de overgebleven kleding doet: kringloop, kledinginzamelingspunt of
teruggeven?

Hoe maak je deze actie fondsenwervend?
Je kunt entree vragen als je een ruilparty organiseert.
Je kunt per categorie een bedrag vragen: accessoires 1 euro, broeken 2 euro, jassen 3 euro,
enz.
Je kunt de bezoekers ook een sticker met hun naam laten plakken op de kledingstukken van
hun keuze. Aan het eind van de party gaan alle kledingstukken met 1 sticker voor 1 euro
weg. Kledingstukken waar meerdere namen op staan worden geveild onder de
belangstellenden.
Serveer je koffie, thee en taart? Laat daar dan ook voor betalen.

