
Welkom!
Webinar sponsorwerving

Stel al je vragen via de chatbox!

‘Mute’ jezelf en zet je geluid aan

19.00 - 20.00 uur

17 december 2019



Team Run for KiKa Marathon 

Quirine AngelBabette de KoningInge Tishauser



Waarom heb jij je ingeschreven?
Samen helpen we kinderkanker de wereld uit!

Vertel en straal uit waarom jij het zo 
belangrijk vindt om sponsorgeld op te halen 
voor KiKa!

Vind de verbinding waarom sponsors jou 
steunen: 
… jij ze gevraagd hebt
… zij een eigen binding hebben met KiKa
… andere mensen het ook doen
… etc. 



Stap 1: Maak een sponsorschema
Hier begint alles mee!

Lees de blog van ambassadeur Roger van 
der Linden hoe je dit aanpakt.

1. Bepaal je doel: minimale streefbedrag

2. Maak een concreet plan om dat doel te 
bereiken

3. Schrijf op en stel bij!

Belangrijk: Kies sponsoracties waar jezelf 
plezier in hebt om te organiseren, maar 
reken en kijk goed wat het oplevert voor je 
sponsorteller. 

https://www.runforkikamarathon.nl/Hoe-is-het-met-jouw-sponsorschema


Sponsordeadlines
10 en 4 weken voor vertrek

https://www.runforkikamarathon.nl/sponsordeadlines
https://www.runforkikamarathon.nl/sponsordeadlines


Voorbeelden sponsoracties
Hebben jullie die al een keer bekeken op onze website?



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. 

Gouden regels fondsenwerving
Durf te vragen & kracht van herhaling



1. Statiegeldzuil

2. Collecteren

3. Sponsorloop

Succesvolle sponsoracties
Top 3



Statiegeldzuil
Maak sowieso gebruik van deze actie!

Meteen van start!
Ingeschreven? Benader meteen alle supermarkten in 
jouw omgeving!

Voorbeeld statiegeldflyer
Zelf niet zo handig en/of creatief? Check hier voorbeeld 
statiegeldflyer.

Zelf een statiegeldzuil verzorgen?
Vraag in de FB community of wees zelf creatief!

Hoe komt het geld op je sponsorteller?
Alle statiegeldbonnen worden geteld door de supermarkt. 
Of de supermarkt stort het meteen op je sponsorteller of 
je krijgt het cash van hun mee en stort je zelf op 
sponsorteller.

Tot slot…
Bedanken, regel een cheque en maak een foto!

https://www.runforkikamarathon.nl/uploads/rfkm-statiegeldflyer.pdf
https://www.runforkikamarathon.nl/uploads/bouwtekening-statiegeldzuil.png
https://www.runforkikamarathon.nl/uploads/rfkm2018-cheque.pdf


Statiegeldzuil
Kant en klaar of zelf statiegeldzuil leveren



Collecteren
Garantie voor mooie opbrengsten!

Heb je geen groot netwerk of iedereen uit je 
omgeving al benaderd?
Je spreekt nieuwe doelgroep aan! 

Spannend?
Logisch! Maar houd het motto ‘Durf te vragen’ in je 
gedachte.

Nieuw: Collecte regels
Wees ervan bewust dat je het visitekaartje van KiKa bent! 



Collecte regels
Lees deze goed door!



Sponsorloop
Garantie voor mooie opbrengsten!

Benader alle basisscholen in jouw omgeving!

Voordeel voor de school?
Vaak moeten ze ieder jaar iets sportiefs organiseren, sluit 
aan bij de Koningsspelen, jij neemt werk uit handen.

Maak de kinderen enthousiast!
Vertel in elke klas wie je bent, wat je gaat doen en stel 
een prijsje per klas beschikbaar voor degene die het 
meeste sponsorgeld ophaalt.

Bekijk hier alle documenten voor het organiseren van 
een sponsorloop.

https://www.runforkikamarathon.nl/sponsorloop


Maak gebruik van de feestdagen!
Verkoop paaseieren, chocoladeletters, moederdagvlaai, 
kerstbroden, oliebollen.

Voorbeelden
- Verkoop tijdens Koningsdag, rommelmarkt of via 

Marktplaats.

- Stel een wijn- en/of bierpakket samen van bijvoorbeeld 
het land waar jij de marathon gaat lopen.

Sponsoring in ruil voor...
Mensen vinden het leuk om ‘iets’ terug te krijgen



Benefietavond
Garantie voor gezelligheid en mooie bedragen voor KiKa

Net zo in te richten zoals je zelf wilt!
Ga je voor een diner, feest of wellicht zelf iets origineels bedacht?

Voorbeeld benefietfeest
- Vraag toegang voor de kroeg/café/andere locatie
- De muziek wordt deze avond bepaald door het publiek. Voor 

elk aangevraagd nummer, 2 euro voor KiKa. Of regel een 
toffe band/zanger.

- Van elk drankje gaat er 0,10 eurocent naar KiKa

Voorbeeld benefietdiner
- Check hier het stappenplan voor het organiseren.
- Sluit een goede deal met het restaurant. Verkoop per 

tafel/stoel.
- Extra inkomsten voor KiKa? Organiseer een loterij of veiling 

er bij. Loterij is laagdrempeliger. Voor een veiling moet je wel 
publiek hebben die gaat bieden...

https://www.runforkikamarathon.nl/uploads/rfkm-stappenplan-benefietavond.pdf


● Sportmarathon (24-uurs voetbaltoernooi, 
spinningmarathon, etc)

● Pubquiz

● Bingo

● Wijnproeverij

● Koken voor vrienden en bekenden

● Verhuur jezelf (waar ben je goed in?)

● Etc… → Heb er plezier in!

Er valt zoveel te organiseren...
Fondsenwerven voor KiKa is leuk en krijg je energie van!



Shirtsponsoring
Trainings- en wedstrijdshirt

Bedrijven
Logo op shirt. Prijs en locatie mag je zelf bepalen.

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

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



Extra promotiemateriaal nodig?
Mensen vinden het leuk om ‘iets’ terug te krijgen

Extra collectebussen, vlaggen, etc aan te vragen via 
promotiemateriaal@kika.nl.

Ook de KiKa beer kan je huren! 
Je moet wel iemand even lief aankijken om het pak te dragen ;-)!

mailto:promotiemateriaal@kika.nl


Vraag aandacht voor jouw uitdaging!
Stel iedereen op de hoogte

Lokale media 
Schrijf de lokale media aan in jouw omgeving. Vergeet ook radio 
& lokale tv-zenders niet!

Ontwerp een eigen flyer of visitekaartje

Gebruik 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!
→ BEDANKEN!!



Word jij Goldrunner?
Minimaal 10.000 euro op je sponsorteller per marathon → vermelding op je wedstrijdshirt



Ambassadeurs
Vraag ze raak, ze staan altijd voor je klaar!



Facebook community
Word lid en brainstorm!



Heel veel succes!
Kom je er even niet uit? Trek aan de bel bij ons.


