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Welkom, leuk dat je er bent!
We starten zo dadelijk…

Microfoon uit a.u.b.



Welkom!
• Deze presentatie wordt opgenomen
• Microfoon uit a.u.b.
• Wil je niet in beeld doe dan je camera uit
• Vragen stellen kan in de chat



Programma
• Wat is de Mega Wandel Marathon?
• Waarom organiseren we dit?
• 10 tips om van jouw actie een succes te maken
• Vragen?

We mailen je de presentatie!



Op zaterdag 13 mei gaan we 
wandelen met én voor kinderen 
met een handicap!



https://youtu.be/-6ZZuzKEezU

Terugblik 2022



Waar draag je aan bij?
Samen spelen, samen leren, samen sporten

Onze missie: geen kind zonder vriendjes! 
Meer weten: https://www.gehandicaptekind.nl/wat-we-doen



10 tips om geld in te zamelen 
voor jouw actie



Tip 1 Maak jouw actiepagina persoonlijk

Vrienden en bekenden willen JOU graag helpen

Maak jezelf herkenbaar: 
voeg een leuke, enthousiaste, sportieve vrolijke (team)foto toe



Tip 1 Maak jouw actiepagina persoonlijk
En vertel in je eigen woorden waarom je meedoet en waarom deze actie belangrijk 
is voor jou. Vertel vanuit je hart wat jouw motivatie is om mee te doen. 



Tip 2 

Kinderambassadeur Joël
Team Joël’s Wandelvrienden

Vraag het gewoon



Esther Marx
Samen naar School klas De Asstronaut

Tip 3 Maak je doel concreet



Voorbeelden en inspiratie



Inspiratie



Vraag bedrijven of ze jouw actie willen steunen.

Denk aan: 
• Werkgevers, voormalige werkgevers
• Lokale bedrijven en organisaties
• Ondernemers in de familie en vriendengroep
• Vraag ze om jullie actieopbrengst te verdubbelen
• Of verzin een leuke challange met een gesponsorde prijs
• Wees creatief

TIP: je kunt het logo van het bedrijf toevoegen op jullie actiepagina

Tip 4 Benader bedrijven



En durf te vragen



Vertel overal, op je werk, school, vereniging, in de 
kantine, op feestjes over jouw actie.

En vraag mensen dan direct om je te sponsoren en 
niet te wachten tot ze thuis zijn. Boter bij de vis!

Iedereen kan eenvoudig via jouw telefoon jouw
actie bekijken en doneren. Bookmark jouw
actiepagina in je internetbrowser van je mobiel.

Tip 5 Schakel je netwerk in
en deel jouw actie met iedereen die je kent



Deel jouw actie op sociale media
1. Zoek jouw actie op www.megawandelmarathon.nl
2. Via de icoontjes op de website of mobiel kan je jouw actie delen via mail/WhatsApp



Deel jouw actie op social media

3. Schrijf er een persoonlijke oproep bij
4. En deel in jouw groepen (vrienden, collega's, sport, buurt, school, hobby enz.)



Tip 6 Maak een poster
• Zoek jouw actie op www.megawandelmarathon.nl
• Via icoontje: maak je een QR-code
• Plaats deze op een poster op school, op je werk/locatie, bij de bakker, supermarkt, 

sportvereniging, buurthuis, bieb, koffiehoek



Gebruik de materialen op de website:
• Video's
• Foto's
• Teksten
• Persbericht
• Advertentie, flyer, poster

https://www.megawandelmarathon.nl/sponsors-werven-voor-jouw-actie/toolkit

Tip 7 Toolkit



Samen is het leuker en bereik je meer

• Vergroot je team
• Hulptroepen inschakelen: vraag familie en vrienden om te helpen:

actie delen, meedenken, netwerk inzetten, nieuwsbrief
• Ervaringen delen en succes vieren

Tip 8 Doe het samen



Tip 9 Bedenk ludieke actie
Ga met je team:

• Een zaterdag auto’s wassen 
• Lege flessen ophalen
• Verkoop cupcakes, wijn of koek met een persoonlijke boodschap
• Verkoop zelfgemaakte ansichtkaarten
• Organiseer een veiling of bingo met leuke (gesponsorde) prijzen
• Vraag voor jouw verjaardag als cadeau een donatie voor jouw actie

(print de QR-code en plaats deze samen met een donatiebox op tafel)
• Actuele actie: Lente, Pasen, Koningsdag, moederdag

Doe iets wat bij jou past!



Bedank alle mensen die jou steunen
• Stuur ze een appje met een persoonlijk bedankje
• Iemand in een groep bedanken motiveert anderen om ook te geven
• Maak een bedankvideo of foto die laat zien hoe blij je bent

En laat al jouw supporters op 13 mei weten hoe

blij je bent met jouw prestatie en hun aanmoediging!

Tip 10 Iedereen bedanken



Blijf mensen herinneren.
Ook al denk je: Ik heb ze al gevraagd... 
Ze vergeten het of zijn met iets anders bezig
Vraag het gewoon nog eens

Je vraagt het niet voor jezelf, maar voor al die kinderen

Bonustip:    Hou vol!



Vragen?
Mail Erika en Linda via
info@megawandelmarathon.nl

We helpen je graag verder!


