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dat ze, om te kunnen groeien, erg 
veel geld moesten investeren in het 
opbouwen van hun donateursbasis. 
De mensen die daar uiteindelijk 
de vruchten van plukken, zijn de 
militairen die door hun handicaps 
nu weer hun leven moeten op-
bouwen.  Steve’s focus was dat de 
watch dogs niet echt kijken naar 
het effect van een goed doel, maar 
alleen maar naar hoeveel geld er 
wordt uitgegeven en dat is uiter-
aard altijd afhankelijk van de status 
van de organisatie. Hij vindt dat dat 
moet veranderen en dat naar de 
resultaten moet worden gekeken. 
Hij vroeg de aanwezigen daaraan 
mee te helpen.  Intussen geven de 
watchdoggroepen zelf veel geld  
uit om hun keurkerken te promoten 
en zolang donateurs daar nog grote 
waarde aan hechten, blijft het een 
moeilijk gevecht.

De congressessies
Waar ik persoonlijk heel erg blij 
mee was, was dat er dit jaar zowaar 
vier sessies waren over sustainers, 
automatische incasso’s. Dat was 
uniek. Ik zou willen zeggen: Het 
werd tijd! In de VS is het aantal 
organisaties dat meer dan twintig 
procent van hun donateurs als  
vaste gevers heeft, nog steeds  
heel erg klein.

Sinds de schokkend retentiege-
gevens van de donateurs eerder 
dit jaar werden gepubliceerd door 
Bloomerang, een databasebedrijf  
in Indianapolis, zijn veel organisa-
ties daar heel erg van geschrokken. 
Het besef groeit dat automatische 
maandelijkse giften de retentie 
enorm kunnen verhogen.  Dat  
er allerlei manieren zijn om dat  
voor elkaar te krijgen, werd ook  
duidelijk. Neem twee grote  
nationale organisaties, 

Het Bridgecongres is een samen-
werking tussen de Direct Marketing 
Association van Washington, DC  
en de Association of Fundraising 
Professionals (AFP) van Washing-
ton. Er werken zo’n honderd  
vrijwilligers van organisaties en 
bedrijven aan mee en de voor- 
bereidingen duren bijna een jaar.  
Het is geen klein congres en het 
groeit nog ieder jaar. Dit jaar 
waren er zo’n zeventienhonderd 
mensen een donderdag en vrijdag 
lang actief op het congres, soms 
zelfs vanaf de  woensdagmiddag, 
toen de masterclasses werden 
gehouden.

Ook kon je twee dagen lang bij  
diverse exposanten terecht,  
variërend van organisaties die  
partner zijn van Bridge, zoals de 
Direct Marketing Fundraisers 
Association (DMFA) of de katho-
lieke congresorganisatie National 
Catholic Development Conference 
(NCDC) en de overkoepelende 
organisatie Association of Fundrai-
sing Professionals (AFP). Daarnaast 
was er een keur aan standhouders, 
van drukkers tot premiumboeren 
en van databasespecialisten tot 
servicebureaus. Dit jaar waren de 
bureaus op het gebied van sociale 
media en e-mailmarketing sterk 
vertegenwoordigd.

In 2015 wordt Bridge voor de tiende 
keer gehouden.  Aangezien het dit 
jaar al ruim voor het congres was 
uitverkocht, verwacht ik dat het 

volgend jaar nog groter van opzet 
zal zijn. Deze groei komt volgens 
mij vooral doordat er heel veel goe-
de doelen zijn met Washington, DC 
als 'hotspot.' Maar er lijkt ook een 
hele nieuwe generatie fondsenwer-
vers bij te komen. Het is daarom be-
langrijk dat we op de hoogte blijven 
van de  nieuwe ontwikkelingen en 
dat we de kennis die verder terug-
gaat, aan elkaar doorgeven. Alleen 
zo kunnen we telkens opnieuw onze 
resultaten verbeteren en nog meer 
betekenen voor de doelstellingen 
van onze organisaties.

Kostenpercentages
De Bridge Conference is, naast het 
AFP international congres, hét con-
gres voor fondsenwervers om aan 
deel te nemen. Voor de sprekers is 
het een uitdaging om een gemeng-
de groep van kleine, middelgrote 
en grote organisaties te bedienen. 
Net als in Nederland kwam ook op 
het Brigde Congres het functione-
ren van de toezichthouders aan de 
orde: in de openingssessie ging het 
– kan het Nederlandser – ook over 
kostenpercentages en de groeiende 
afhankelijkheid van keurmerken.

Openingsspreker Steve Nardizzi is 
directeur van het Wounded Warrior 
Project. Als organisatie, opgericht 
in 2003, zijn ze snel gegroeid tot 
een grote organisatie die een groot 
aantal militairen helpt, die na hun 
terugkeer uit Irak en Afghanistan 
vaak worstelen met lichamelijke en 
geestelijke klachten.  Steve gaf aan 

Bridgecongres Washington slaat  
brug tussen kleine en grote doelen

Onlangs werd het negende Bridge Conference  

gehouden, in het gigantische Gaylord Hotel, net buiten 

Washington. Ik ga er om de paar jaar heen, dan  krijg je 

een goed beeld van de ontwikkelingen.

Erica Waasdorp
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 Defenders of Wildlife en  
Paralyzed Veterans of America.  
De een is heel succesvol met 
telemarketing en brengt zo een 
groot aantal maandelijkse gevers 
binnen. De ander realiseert dat 
met tv, terwijl telemarketing daar 
niet werkte.  Daarnaast werd in een 
sessie duidelijk gemaakt dat je ook 
e-maildonateurs kunt converteren 
naar vaste gevers.

Er waren ook diverse sessies voor 
organisaties die meer willen weten 
over het binnenhalen van grote 
giften, en hoe je het beste kunt 
samenwerken met je bestuur. Het 
gebruik van databases en de zoge-
naamde ‘big data’ kwam ook vaak 
aan de orde en er waren vele sessies 
over de toepassingsmogelijkheden 
van social media en e-mailmarke-
ting. Maar ook de traditionele en 
nog altijd succesvolle direct mail 
kwam gelukkig in enkele sessies 
aan de orde. Je kon een duidelijk 
verschil zien tussen de bureaus 
met veel traditionele ervaring en 
de jonge, hippe figuren die alles 
doen met hun mobiele telefoon en 
Facebook, Twitter, Google+, etc. 
Die weten weer veel minder van 
direct mail. Misschien worden we 
als oudgedienden ook echt ouder; 
ik kwam heel wat collega's tegen 
die druk bezig zijn met hun aanko-
mende pensioen. Intussen vind ik 
het juist zo leuk van ons vak, dat er 
nog zoveel te leren valt, iedere dag 
weer opnieuw. 

Netwerken
Ik ben zelf nooit zo weg van  
erg grote hotels voor congressen, 

want vaak moet je enorme  
afstanden afleggen waardoor  
je minder gelegenheid hebt tot  
netwerken. Maar gelukkig was 
ook dat goed georganiseerd, met 
diverse sociale bijeenkomsten in  
de expositiehal. Dat werkte heel 
goed voor de exposanten en de 
congresdeelnemers. Wat mij ook 
erg aanspreekt, is de enorme 
energie op zo'n congres, met veel 
nieuwe ideeën, maar ook aandacht 
voor al langer bestaande wervings-
methodes.

Wat ook leuk is van Bridge is dat je 
de Maxi Awards kunt bekijken. Dat 
zijn de mail- en e-mailcampagnes 
van diverse organisaties die een 
prijs hebben gewonnen, gebaseerd 
op effectiviteit of resultaat. Iedere 
deelnemer krijgt een boekje mee 
met de winnaars.

Bridge is een fantastisch event 
om in korte tijd flink wat nieuwe 
ideeën op te doen en weer bij te 
tanken om daarna weer fris aan de 
slag te gaan. De mix van traditio-
nele direct-marketing en nieuwere 
wervingsmethodieken is enorm 
leerzaam. Op zo'n bijeenkomst 
realiseer ik me weer wat een 
heerlijk vak we hebben. We doen 
er iets goeds mee, we hebben een 
positieve invloed op mensen en 
dieren en alle organisaties waarmee 
we in aanraking komen.  Misschien 
een idee om er volgend jaar juli ook 
eens naartoe te gaan. We nemen 
Bridge tijdig op in de agenda van 
Vakblad Fondsenwerving. 

Erica Waasdorp
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