
Cay-Noya Crowdfunding Actie:  
samen halen we in juni meer dan € 5.000,- op!  

Stichting Scouting Cay-Noya  
bestuur@cay-noya.nl / 06-15171897  

www.cay-noya.nl 

De maand juni staat in het teken van een geweldige actie, ter ondersteuning van de herbouw van 
het clubgebouw van Cay-Noya.  
 
Wat gaan we doen? 
 
De Rabobank Amersfoort Eemland ondersteunt ons door een maand lang te helpen bij een 
crowdfunding actie. Als het ons lukt in juni minimaal ons doelbedrag van € 5.000,- te halen, dan 
doen zij er € 5.000,- bovenop. Jouw gift is dus het dubbele waard!  
 
In juni kun je je gift overmaken via  
https://aandeelindebuurt.nl/nl/projects/help-scouting-cay-noya-uit-de-knoop.  
 
Help mee! Alle giften zijn uiteraard welkom. Vertel zoveel mogelijk mensen dat we in juni ons doel 
moeten halen. Maar we gaan ook concrete acties organiseren, zoals: 
 
 
Egg smash: 

Daag zoveel mogelijk (oud) Cay-Noya leden en vrienden uit een ei op hun hoofd kapot te (laten) slaan 
en € 10,- per ei of meer te doneren voor ons goede doel. Als iedereen meedoet gaan we viral op 
Facebook! 
 
Egg smash spelregels 

1. Alle informatie kun je vinden op www.cay-noya.nl 
2. Film jezelf terwijl iemand anders of jijzelf een ei op je 

hoofd kapot slaat.  
3. Voor elk kapot ei maak je € 10,- over aan Cay-Noya. 
4. Leg de reden uit de in film. 
5. Daag 3 anderen uit dit ook te doen. 
6. Upload het filmpje op Facebook 
7. Tag de 3 anderen en de Scouting Cay-Noya pagina. 
8. Voeg de tag #eggsmahscaynoya toe. 
9. Maak het bedrag over via https://aandeelindebuurt.nl/nl/projects/help-scouting-cay-noya-

uit-de-knoop. Jouw gift is met hulp van de Rabobank het dubbele waard! 
10. Vertel het aan iedereen! 

 
 
Koop een knoop 

Help onze groep! Voor elke € 10,- krijg je van ons als tegenprestatie een aandenken een stuk touw 
met een knoop of knopen. Er zijn veel verschillende knopen. Spaar ze allemaal! 
 
Koop een knoop spelregels 

1. Alle informatie kun je vinden op www.cay-noya.nl 
2. Ga naar https://aandeelindebuurt.nl/nl/projects/help-

scouting-cay-noya-uit-de-knoop 
3. Doneer een bedrag (€ 10 per knoop) Jouw gift is met hulp 

van de Rabobank het dubbele waard! 
4. Vermeld je e-mailadres. 
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5. Geef aan wie je bent en hoeveel knopen je wilt hebben.  
6. Vertel het aan zoveel mogelijk mensen 
7. Done! 

 
 
Samen de boot in 

Ga samen met ons een middagje zeilen op het Eemmeer. Voor € 50,- per plaats zeilen we naar het 
eiland. Na het genot van een scoutinglunch zeilen we weer terug. 
 
Samen de boot in spelregels 

1. Alle informatie kun je vinden op www.cay-noya.nl 
2. Ga naar 

https://aandeelindebuurt.nl/nl/projects/help-
scouting-cay-noya-uit-de-knoop 

3. Doneer een bedrag (minimaal € 50 per plaats) Jouw 
gift is met hulp van de Rabobank het dubbele waard! 

4. Vermeld je e-mailadres. 
5. Geef aan wie je bent en hoeveel plaatsen je wilt 

hebben.  
6. 18 juni 2016 gaan we varen. 
7. Vertel het aan zoveel mogelijk mensen 
8. Done! 

 
 
Je bent een held als je spaart met statiegeld 

Help ons met het inzamelen van statiegeld. Heb je lege flessen of oud ijzer, breng dit op zaterdag 
naar ons scoutinggebouw aan de Vosheuvel in Amersfoort. En kom gelijk kijken naar de voortgang 
van de bouw. Wij leveren de flessen en het oud ijzer in en gebruiken het statiegeld voor de herbouw 
van het clubhuis. 
 
Je bent een held als je spaart met statiegeld spelregels 

1. Alle informatie kun je vinden op www.cay-noya.nl 
2. Spaar lege statiegeldflessen en/of oud ijzer. 
3. Breng de lege flessen en oud ijzer op zaterdag naar de 

Vosheuvel. 
4. Ontvang een enthousiast dank-je-wel. 
5. Bekijk de voortgang van ons project. 
6. Kijk ook eens op 

https://aandeelindebuurt.nl/nl/projects/help-
scouting-cay-noya-uit-de-knoop 

7. Vertel het aan zoveel mogelijk mensen 
8. Done! 

 
 
 
Volg ons via www.cay-noya.nl en  

https://aandeelindebuurt.nl/nl/projects/help-scouting-cay-noya-uit-de-knoop 
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