Goede Doel van het Jaar!
Carmela Cellamare

Het kan u niet zijn ontgaan: eind vorig jaar vonden de
verkiezingen plaats van het ANBO MAX Goede Doel
van het Jaar. We zijn reuze trots dat De Vlinderstichting
op 2 december tot winnaar is uitgeroepen van de
ANBO MAX Goede Doelen Prijs. Dat was niet mogelijk
geweest zonder uw steun. Allemaal hartelijk bedankt
voor het stemmen!
Eind mei kregen we bericht van ANBO dat De
Vlinderstichting was genomineerd voor de Goede
Doelenprijs van Seniorenorganisatie ANBO en Omroep
Max. Deze prijs is in het leven geroepen om goede
doelen en al hun vrijwilligers een steuntje in de rug te
geven. Het thema was dit jaar dierenwelzijn. Aan de
overwinning is geen geldbedrag verbonden, maar wel
veel publiciteit bij ANBO en Omroep Max. Erg waardevol dus voor De Vlinderstichting!
Het bleek dat De Vlinderstichting als enige natuurbeschermingsorganisatie was uitverkoren. De vier andere
genomineerde organisaties waren Brooke Hospital for
Animals, Stichting Proefdiervrij, Stichting Vier Voeters
en Stichting Zeehondencrèche Lenie ’t Hart. Welk
goede doel de prijs zou winnen, was volledig afhankelijk van publieksstemmen.

Dolgelukkig: De Vlinderstichting is Goede Doel van het Jaar!

u als donateur en/of waarnemer. In dit tijdschrift verscheen een oproep, waar veel gehoor aan werd gegeven. Een mooi begin. Maar als relatief kleine organisatie vonden we het belangrijk ook buiten de eigen kring
steun te zoeken. Daarom schakelde De Vlinderstichting
haar collega-natuurbeschermingsorganisaties in, die
voor ons stemmen hebben geworven. En zonden we
digitale stopperadvertenties en persberichten naar alle
mogelijke media, van huis-aan-huisbladen en digitale
nieuwsbladen tot landelijke dagbladen. Veel krantjes
en websites namen ons bericht op en we werden uitgenodigd een toelichting te geven op enkele regionale
radiozenders.
Bij iedere gelegenheid die zich voordeed, bijvoorbeeld
als we een lezing hielden, vroegen we mensen om op
ons te stemmen. Ook iedereen die meegedaan had
aan een van onze geocaching-activiteiten, hebben we
gevraagd om op ons te stemmen, net als medeleden
van zangkoren en fietsclubs waar we lid van zijn. En
op de Sovondag, die in het laatste weekend voor de
sluiting van de 'stembus' werd gehouden, werden nog
heel veel stemmen voor de vlinders geworven.

Natuurlijk wilden we de prijs graag winnen en daarom
maakten we een plan van aanpak om zoveel mogelijk
stemmen te krijgen. Eerst kozen we voor de boodschap: "Help De Vlinderstichting om Goede Doel van
het Jaar te worden zodat we de vlinders nóg beter kunnen beschermen." Want dat is waar De Vlinderstichting
voor staat.
Er werd promotiemateriaal gemaakt: advertenties,
briefkaarten, posters en flyers. Ook digitaal hebben we
zoveel mogelijk opgeroepen om op De Vlinderstichting
te stemmen: op onze website, in de digitale nieuwsbrief, op Twitter en op Facebook.
We begonnen dichtbij huis, bij onze eigen achterban:
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Op 2 december was de bekendmaking in de studio,
tijdens het programma Tijd voor MAX. Een spannende
ontknoping: we wisten inmiddels dat het om een
nipte overwinning ging. Eerst mochten de directeuren
(allemaal vrouwen, overigens) nog een keer vertellen
waar hun goede doel voor stond. Vervolgens maakte
de directeur van ANBO met een druk op de rode
knop bekend wie de winnaar was. Tromgeroffel... De
Vlinderstichting! We hadden wel heel erg gehoopt,
maar nooit durven denken dat we echt zouden gaan
winnen. Het komende jaar mag De Vlinderstichting
zich ‘Goede Doel van het Jaar’ noemen, wat veel extra
publiciteit en dus aandacht voor vlinders zal opleveren.
En daar zijn we ontzettend blij mee.
Iedereen die op ons heeft gestemd: nogmaals heel
hartelijk bedankt!

Spannend: de druk op de rode knop.
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