
Welkom bij de webinar sponsorwerving!



Instructies

Duur: 19.45 uur - 20.45 uur

Stel al jouw vragen in de chatbox!

Video? Dempen opheffen 
(linksboven)



Even voorstellen

Inge Tishauser
Organisatie Run for KiKa Marathon

& KiKa Extreme

Daphne Dopheide
Organisatie Run for KiKa Marathon

Denise Willemsteijn
Organisatie KiKa Extreme



Vraag aan jou:
Doe jij mee met Run for KiKa Marathon 

of KiKa Extreme?

Doe jij mee met Run for KiKa 
Marathon of KiKa Extreme?



Vanavond

Gebruik je promotiemateriaal

Tips van ambassadeur Roger

Filmpjes deelnemers in actie

Succesvolle sponsoracties

Gouden regels

Sponsordoelen



Sponsorwerving
Iedereen kan het, jij ook!



Sponsordoelen

4 weken voor vertrek

10 weken voor vertrek

Sponsordeadlines

Minimale sponsorbedrag



Jouw eigen profielpagina
Je staat ingeschreven en nu verder?

Deel een sponsorverzoek

Bied een dienst of product aan

Vertel jouw verhaal



KiKa

Samen in de strijd tegen kinderkanker

Straal het uit naar je sponsors en maak jouw actie kenbaar

Delen wij KiKa onderzoeksnieuws? Deel het dan ook!

Neem een kijkje op ons YouTube kanaal





Durf te vragen! De nummer 1 reden waarom mensen doneren is omdat ze gevraagd worden.

Regel 1: VRAAG

Mensen geven meestal dat wat je vraagt, of net iets minder. 

Regel 2: VRAAG GROOTS

Vrienden, Facebook vrienden, familie, collega’s (oude en huidige), bedrijven, clubs, kerken, 
buren en vreemden.

Regel 3: VRAAG IEDEREEN

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. 

Regel 4: VRAAG OPNIEUW Vergeet NOOIT te bedanken!

Gouden regels: Durf te vragen!



Vraag aan jou:
Hoe gaat het sponsorwerven tot nu toe?

Hoe gaat het 
sponsorwerven tot nu toe?



Ambassadeur Roger aan het woord
Hoe ga je van start?



Sponsorwerving
voor KiKa

effectief én efficiënt



€ 13.010

€ 12.550

€ 56.010

€ 16.417



Project marathon en triatlon
● Bepaal je doel: € ?? op ?-?-2021
● Maak een prognose van het verloop





Project marathon
● Bepaal je doel: € ?? op ?-?-2021
● Maak een prognose van het verloop
● Pas de prognose aan bij tegenvallers én bij 

onverwachte successen
● Afhankelijk van één grote klapper?

Plan die dan niet in de laatste weken
● Het lijkt net op trainen ;-)



Ik voel me zo
verdomd alleen…

● Zelf niet zo’n groot direct netwerk?

Iedereen die je kent heeft zelf weer waardevolle contacten. 
Durf daarnaar te vragen!



Welke acties 
kiezen?
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Plannen van acties en 
evenementen

● Maak een plan op hoofdlijnen met:

○ Verwachte opbrengst (per deelnemer?)
○ Benodigde middelen en mensen
○ Kritische succesfactor: is er een heel kritisch punt waarmee 

de hele actie staat of valt?

■ Zo ja, dan niet te veel tijd besteden zolang niet duidelijk 
is of die succesfactor positief gaat uitvallen



Benaderen van bedrijven
● Je bent nummer zoveel!
● Eerste checks:

○ Wie is dit? 
○ Is er een commercieel belang bij de aanvrager?

● Geen direct commercieel belang? Dan wordt het 
vaak al heel lastig en moet je echt met een goed 
verhaal of aanbod komen



Benaderen van bedrijven
- do’s en don’ts

● Zo persoonlijk mogelijk! Doe op zijn minst alsof je weet wie je 
mailt.

● Geen adressen in “aan” of “cc”
● Spelfouten zijn killing!!!
● Wees concreet

○ Wat wil je en/of hoeveel wil je?
○ Wat is de tegenprestatie?
○ Wat is de procedure?



● Wat moet ik vragen voor shirtsponsoring?
● Maak b.v. een A4 over KiKa
● Laat jouw ambitie zien

€ 10.000,- voor KiKa!
● Straal succes uit

al € 3.000,- na 2 maanden…., al 4 shirtsponsoren

Benaderen van bedrijven
- overwegingen





Persoonlijke succesnummers

€ 10.500,-

€ 3.000,-€ 4.500,-

2 x > € 10.000

€ 10.500,-

€ 3.000,-

€ 3.000,-

€ 
12

.0
00

,-



????   voor 
KiKa





Heb je de site al bekeken?



En nog véél meer acties!

www.runforkikamarathon.nl/sponsoracties

www.kikaextreme.nl/sponsoracties



1. Statiegeldzuil

2. In ruil voor
3. Shirtsponsoring

Succesvolle sponsoracties
Top 3



Statiegeldzuil
Maak sowieso gebruik van deze actie!

Bedanken! → Regel een cheque, maak een foto, post op social media

Maak een persoonlijke flyer en leg uit wat jij gaat doen

Uitkering van opbrengst? → Ontvang cash en stort het op je sponsorteller

Gelijk beginnen → Benader alle supermarkten in jouw omgeving



Kies het juiste moment uit! Benut vooral de feestdagen (paasbroden, oliebollen, etc.)

Maak het zelf, ga een samenwerking aan met lokale ondernemers of verhuur jezelf

Verkoop tijdens Koningsdag, rommelmarkt, Marktplaats, social media, op het werk...

Wat kan je verkopen?
- Bidons
- Paaseitjes
- Paasbroden
- Cupcakes
- Taarten
- Flessen wijn
- Verhuur jezelf
- En nog veel meer!

Mensen vinden het leuk om iets terug te krijgen

Sponsoring in ruil voor...



Shirtsponsoring

Logo’s van bedrijven 

Bedruk de namen van particuliere sponsors. Laat ze jouw kilometers 
sponsoren

Probeer de bedrukkingen ook gesponsord te krijgen!

Wees zichtbaar: met actiefoto’s in social posts, mail update voor-, tijdens- 
en na Run for KiKa Marathon of KiKa Extreme

Run for KiKa Marathon: Bedruk je trainingsshirt, wedstrijdshirt en/of polo
KiKa Extreme: Bedruk je trainingsshirt of polo. Let op: Bedrukken van het 
trisuit is niet mogelijk i.v.m. de wensen van onze partner.



Deelnemer David van Dam aan het woord

https://www.youtube.com/watch?v=-IJ2BmuJkM4&feature=youtu.be


Zet social media in en bedank mensen zichtbaar

Benader lokale pers: krant, online nieuwssite, radio

Houd (potentiële) sponsoren op de hoogte via mailing

Bedank altijd persoonlijk per mail of telefoon

Vraag de aandacht van iedereen!

Vraag aandacht voor jouw uitdaging



Deelnemer Eric Martherus aan het woord

https://www.youtube.com/watch?v=qwwAwLZIpTQ&feature=youtu.be


Voorbeeldacties

Spinningmarathon

Taxen in supermarkt

Organiseer een fietstocht

Auto’s wassen

Sponsorloop voor scholen

Sportief

Bierpakketjes

Taarten bakken

Ontbijt op bed

Verkoop paaseitjes

Verkoop paasbroden

Lunchbox voor collega’s

Feestdagen

Kookworkshop

Pubquiz of bingo

Loterij

Wijnproeverij

Rommelmarkt

Verkoop kleding

Veiling

Online

Gebruik social media

Stuur een tikkie

Verhuur jezelf

Word klusjesman

Donatie i.p.v. cadeau

In ruil voor: Maak er een 
win-win van!

Algemeen



Gebruik je promotiemateriaal

Download het Actie voor KiKa logo

KiKa vlag en collectebus

Sponsorformulieren

 Sponsorcheque

Extra promotiemateriaal is aan te vragen via de 
website!

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



Maak gebruik van de KiKa achtergrond





Word jij Gouden KiKatleet of Goldrunner?



Word lid van de Facebook Community

Promoot je eigen acties met de juiste informatie, en steun elkaar!

Deel je succesvolle sponsoracties met goede foto’s

Kom je er niet uit: bel of mail ons!

Facebook Community



Succes!
Vragen?



Succes!
HEEL VEEL SUCCES!


