NEDERLANDS
Beste Volter! Help onze crowdfund actie en stuur je eigen gepersonaliseerde boodschap naar
familie, vrienden en collega's. Hier hebben we alvast een voorbeeld van een inspirerende
crowdfund tekst die je kan copy/pasten en waarbij je zelf een motivatie en 'call to action' kan
invullen. Samen gaan we het maken!
Beste ..., collega / buurman / ..
Lieve ..., paps en mams / opa en oma / vrienden / ..
Ha ..., Thijs / Koen / Abel / huisgenootjes / ..
Zoals je weet ben ik al een tijdje bezig met de nieuwe politieke start-up Volt, de eerste
pan-Europese politieke partij waarmee we met een progressief en ambitieus pro-Europees
programma meedoen aan de Europese verkiezingen op 23 mei. Ik steek hier tijd en energie in
omdat een verenigd Europa er onder andere voor zorgt dat (...1). Dit is niet vanzelfsprekend
en we moeten blijven vechten voor zulke privileges!
Een van de grootste uitdagingen waar we als Europeanen voor staan is (...2). En daar wil ik aan
gaan werken, met jouw hulp!
We zijn niet links of rechts. We zijn niet noord tegen zuid, of west tegen oost. Wij zijn écht
Europees en we zijn er voor alle Europeanen.
We zijn al heel ver gekomen: In korte tijd zijn we gegroeid naar 20.000 leden verspreid over
heel Europa, hebben we onze eigen Europese kandidaten op de kieslijst en voeren we
campagne! Om onze ambities waar te maken zijn we nu een grootse crowdfundactie gestart.
Zou je me in deze crowdfundactie willen steunen zodat we SAMEN aan onze toekomst kunnen
bouwen? Doneer dan alsjeblieft via www.steunvolt.nl. Ontzettend bedankt!
(...1)
... we de vrijheid hebben om te reizen, studeren, werken, wonen, en pensioneren waar we
maar willen
... onze economie harder kan groeien door de Europese open markt
…we na eeuwen van oorlog en destructie eindelijk vrede op het continent hebben
... we meer macht hebben op het wereldtoneel
… voordeel
(...2)
... klimaatverandering waar de huidige politiek te weinig aan doet
... een verschuiving van de wereldmachten en een Verenigde Staten waar we militair gezien
niet langer blind op kunnen vertrouwen
... humane migratie, het scheppen van kansen voor migranten buiten Europa en zorgen voor
stabiliteit in de landen om ons continent.

…globalisering waar niet iedereen van profiteert, en waar grote multinationals amper
belasting betalen
… uitdaging

ENGLISH
Dear Volter! Please help us with the crowdfunding campaign and spread your own personalized
message to family, friends and colleagues. Here’s an example of an inspiring message you can
copy/paste and fill in your own motivation and ‘call to action’. Together we’ll make this happen!
Dear …, colleague / neighbour / …
Dear …, parents / grandparents / friends / …
Hi …, Thijs / Koen / Abel / Roommates / …
As you know I’ve been working for a while on the new political start-up Volt, the first
pan-European political party with which we are participating in the European elections of May
23rd. We are running with a progressive, positive and ambitious pro-European campaign across
Europe. I’m investing my time and energy in this project because a united Europe makes sure
that (…1). We shouldn’t take this for granted; we need to keep fighting for these privileges!
One of the biggest challenges Europeans face today is (…2). I want to face such challenges,
with your help!
We’re neither left or right. We’re not north against south, or west against east. We are truly
European and we’ll be there for all Europeans.
We’ve already made a lot of progress: In a short amount of time we’ve grown to 20.000
members across all of Europe, we have electable European candidates on the list, and we’re
campaigning! To realize our ambitions we’ve started a large crowdfunding campaign.
Would you be willing to support our crowdfunding efforts so that we can work on our future
TOGETHER? If so, please donate via www.steunvolt.nl. Thank you so much!
(…1)
… we have the freedom to travel, study, work, live and retire wherever we want
… our economy can grow harder thanks to the large open market
… we have peace on the entire continent, after centuries of war and destruction
… we have more power on the world stage
… benefit
(…2)
… climate change, on which current politicians refuse to act
… a shift of global powers and a United States on which we cannot rely anymore for
protection
… humane migration and stability in the countries surrounding Europe
… globalization that doesn’t benefit everyone, and where large multinationals don’t pay
their fair share of taxes
… challenge

