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● Run for KiKa Marathon
● Emolife Events

Inge Tishauser



Instructies webinar

Duur: 19.30 - 20.15 uur

´Mute´ jezelf en zet je geluid aan

Stel je vragen via de chatbox



Programma webinar

Stichting Kinderen Kankervrij

Fondsenwerving



In 2002 is Stichting Kinderen Kankervrij opgericht

Kinderen met kanker de kans te geven op genezing



Doel KiKa

Het verhogen van de kans op genezing: 75% nu, naar 95%

Vermindering van de bijwerkingen van behandelingen

Verbetering van de kwaliteit van behandeling



Extra geld zet de vaart er in

Vernieuwend onderzoek is nodig: Prinses 
Máxima Centrum

KiKa gelooft in oplossingen, organiseert o.a. 
Run for KiKa, Giro di KiKa, Schaats voor KiKa

Meer dan 95% van bestaande onderzoeken is 
voor volwassenen



Jaarlijks...

550 kinderen de diagnose

550 kinderen met een toekomst

550 kinderen met een talent

Daar maken wij ons hard voor!



Run for KiKa Marathon

Meer dan 7,5 miljoen euro voor KiKa, 
inmiddels 11 onderzoeken gestart

Jaarlijks 200 - 250 deelnemers

Gemiddeld 7.500 euro per deelnemer



Fondsenwerving





Tafeltennis toernooi





Sponsorloop



Verkopen, verkopen..



Kerstbroden



Emballage



Collecteren



De gouden regels van fondsenwerving

Regel 1: VRAAG
Durf te vragen! De nummer 1 reden waarom mensen sponsoren is omdat ze gevraagd 
worden.

Regel 2: VRAAG GROOTS
Mensen geven meestal dat wat je vraagt, of net iets minder. 

Regel 3: VRAAG IEDEREEN
Vrienden, Facebook vrienden, collega’s (oude en huidige), bedrijven, clubs, kerken, familie, 
“lang niet gezien” familie / kennissen, buren en vreemden.

Regel 4: VRAAG OPNIEUW
Kracht van herhaling! Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat na 7 keer vragen via e-mail of 

   social media (direct of indirect) mensen tot een donatie overgaan. 



Sponsors geven, omdat…

…jij ze gevraagd (en herinnert) hebt
…zij jou willen steunen
…andere mensen het ook doen
…het doel belangrijk is
…KiKa goed werk verricht
…zij een eigen binding met het doel hebben
…zij zich goed willen voelen



Social media

Bedenk dagelijkse, of wekelijkse doelen en uitdagingen zoals:
● Help mij €500 euro in één dag te halen!
● Help mij aan mijn 25ste sponsor voor het einde van de week!
● Help mij bij het behalen van mijn doel (€) voor het einde van de maand!

   
Bedank je sponsors op je eigen Facebookpagina en TAG iedereen hierin

   
Bedank je sponsors op hun eigen Facebookpagina of Twitter

   



Organiseer een benefietavond

Geef een fondsenwervingsfeestje met een veiling of loterij

Vraag een lokale winkel jouw eten en drinken te sponsoren

Vraag een lokaal restaurant of kroeg of ze een deel van de winst willen afstaan aan 
KiKa

Nodig je vrienden, familie en collega’s uit en vraag iedereen om zijn vrienden uit te    
nodigen

Verzamel gesponsorde spullen die je tijdens het feestje kunt veilen of verloten

Laat een van de emotionele filmpjes van KiKa zien





Organiseer een event

Een pubquiz

Bingo-avond

Sponsorloop op een basisschool

Sportmarathon. Voorbeelden: 24-uurs voetbaltoernooi,
spinnen, roeien of loop de marathon in een team op 
een hardloopband midden in het winkelcentrum

Wijnproeverij

Auto´s wassen





Verkopen

Spullen verkopen tijdens Koningsdag, op een rommelmarkt of gewoon via 
Marktplaats. 

Stel een wijn- en of bierpakket samen van bijv. het land waar jij de 
marathon gaat lopen. Koop deze goedkoop in en verkoop voor meer!

Cupcakes, chocolade, kerststukjes etc. verkopen 
(gesponsord krijgen en doorverkopen)





Shirtsponsoring

Vraag bedrijven jou te sponsoren voor jouw 
deelname aan Run for KiKa Marathon. 

Voorbeeld: 
Logo voorkant shirt €250 
Zijkant shirt €150
Achterkant shirt €200 

In plaats van logo´s? Laat je kilometers 
sponsoren!



Vraag aandacht voor jouw uitdaging!

Lokale media publiceren graag een artikel 
over jouw deelname aan Run for KiKa 
Marathon. Schrijf de lokale media aan in 
jouw omgeving. Vergeet ook radio & lokale 
tv-zenders niet!

Ontwerp een eigen flyer of visitekaartje





Statiegeldactie

Benader de plaatselijke supermarkt voor 
een statiegeldactie. Bij het lege flessen 
apparaat plaats je een flyer over jouw 
deelname. De opbrengst van de 
bonnetjes maak je over naar je 
sponsorteller! 



Collecteren

Je kunt collecteren voor de deur van bijv. een winkel of supermarkt. Vraag hiervoor 
wel altijd toestemming. Daarnaast kan je ook een collecte aanvraag doen bij jouw 
gemeente. 



Brainstorm in onze Facebook community!



De ambassadeurs staan ook altijd voor jullie klaar!



Heel veel succes met sponsorwerven!

Heb je tussentijds vragen?
Bel of mail ons gerust!

marathon@runforkika.nl 

Succes!

mailto:marathon@runforkika.nl

