
start jouw 
actie voor 
wij kleuren
geel
gebruik onze superhandige toolkit om jouw actie 
tot een succes te maken!

zodat alle kinderen kunnen sporten



stap 1: bedenk wat je gaat doen
Bedenk een creatieve manier om geld in te zamelen voor Wij kleuren geel. Er zijn heel veel 
verschillende soorten acties mogelijk, van sportief tot culinair.  We hebben verschillende voor-
beelden voor je op een rij gezet: 
•  Loop een marathon 
•  Verzamel spullen en verkoop ze op een rommelmarkt.
• Organiseer een sponsorloop of sporttoernooi.
•  Collecteer tijdens een jubileum, huwelijk, begrafenis of verjaardag.
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stap 2: schrijf een plan 
Een goed begin is het halve werk. Begin daarom met het schrijven van een plan. Zo krijg je voor 
jezelf een goed idee hoe jouw actie eruit gaat zien en wat je ermee wilt bereiken. In dit plan zet 
je bijvoorbeeld: 
•  Waarom of voor wie je een actie wilt starten? 
•  Hoe ziet jouw actie eruit? Wat ga je doen?
•  Hoe ga je geld inzamelen?
•  Ga je alleen of met anderen actie voeren?
•  Hoeveel geld wil je minimaal ophalen?
•  Tot en met wanneer loopt je actie?
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stap 3: Maak jouw actie bekend
Maak een profielpagina aan via onze website en personaliseer je pagina. Maak reclame voor je 
actie zodat iedereen weet dat je geld gaat inzamelen voor ‘Wij kleuren geel’. Maak bijvoorbeeld 
een lijst met e-mailadressen van alle mensen die je kent en stuur een e-mail waarin je vertelt 
wat je gaan doen. Gebruik een leuke foto (van jezelf) en zet je actie ook op social media. 
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stap 4: start jouw actie en zaMel geld in 
Kies de dag uit waarop je jouw actie start. Vraag familie, vrienden, buren en kennissen om je 
te helpen en geld te geven aan jouw actie. Promoot je actie ondertussen via jouw eigen social 
media. Je kunt ook gebruik maken van ons promotiemateriaal. Het ophalen van sponsorgeld 
kan een enorme uitdaging zijn. Gebruik daarom onze tips. 
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stap 5: Maak het geld over  
Alle donaties worden via een online betalen naar Wij kleuren geel overgemaakt. 
Daar hoef jij dus niets voor te doen! Wil je na jouw actie een officiële cheque 
overhandigen? Neem dan even contact met ons op. Dan maken wij hier graag tijd voor vrij. 
Onze contactgegevens vind je op de achterkant van deze flyer. 
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tips!
Sponsorgeld binnenhalen is niet gemakkelijk. Daarom willen wij jou daar graag bij helpen. Met 
behulp van deze tips & tricks kun je leren hoe je mensen kunt overtuigen je actie te steunen. 
•  Bedenk een leuke, inspirerende titel voor je actie. 
•  Lees je goed in, zodat je genoeg kan vertellen over Vrienden WKZ en Jeugdsportfonds. 
•  Maak een goed wervingsplan (zie stap 2 van ons stappenplan). 
•  Begin met werven bij familie, vrienden en collega’s en andere goede bekenden.  
•  Hou je sponsors op de hoogte van je actie via mails, social media of een blog. 
•  Promoot je actie zoveel mogelijk op social media en in real life 
 (plak posters op je raam of in de supermarkt). 
•  Verloot of geef iets leuks aan je sponsors. 
•  Het kan helpen als je om een concreet bedrag vraagt voor jouw actie of een 
 richtbedrag aangeeft. Wees niet te bescheiden als je om geld vraagt. 
•  Persoonlijk contact werkt het beste om geld te werven. 
•  Benader eerst de doelgroep waarvan je verwacht dat ze het meest geven.
•  Personaliseer je actiepagina op Wijkleurengeel.nl. Vertel waarom jij je inzet en 
 waarom mensen moeten doneren. Voeg ook foto’s en filmpjes toe. 
•  Benader lokale media: misschien krijg je wel een gratis promotiebericht in de krant. 
•  Houd je actiepagina up-to-date.
•  Stuur herinneringsmails naar jouw potentiële sponsors. 
•  Blijf ook geld ophalen als je actie volbracht is. 
•  Vergeet niet om gebruik te maken van ons promotiemateriaal (posters, flyers, logo’s) en 
 verspreid dit. Je kunt dit downloaden op www.wijkleurengeel.nl/promotiemateriaal. 
•  Bedank je sponsors altijd. 
•  Geef niet op als het even tegenzit. 
•  Wees enthousiast, maak er iets leuks van en heb er vooral veel plezier in. 
 Het is namelijk hartstikke leuk!  

!

Mocht je er toch niet uitkomen? Dan denken wij graag met je mee.  
Op de achterkant van deze flyer vindt je onze contactgegevens. 

Alvast heel veel succes met je actie. 
En alvast hartelijk bedankt! 

zodat alle kinderen kunnen sporten

www.wijkleurengeel.nl/promotiemateriaal%0D


contact
vriendenwkz@umcutrecht.nl
088 75 595 95
Facebook.com/vriendenwkz
Twitter.com/vriendenwkz
Vriendenwkz.nl 

info@jeugdsportfonds.nl
020-6957848
Facebook.com/jeugdsportfonds
Twitter.com/jeugdsportfonds
Jeugdsportfonds.nl 

www.wijkleurengeel.nl
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