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Hoe doe je het: fondsenwerven met een spelletjesmarathon 
 
Vorig jaar organiseerde Ties een spelletjesmarathon voor JDRF. 24 uur lang speelde hij 
spelletjes met vrienden en familie die langs kwamen. Hij haalde hiermee vorig jaar zo’n 250 
euro op! 
 
Hoe doe je dat? Een paar tips: 

 Zorg dat mensen zich kunnen inschrijven voor de hele dag of voor een dagdeel. 
Tijdens ieder dagdeel zorg je voor eten en drinken. Iemand kan zich dus inschrijven 
voor het ontbijt, lunch en/of diner, inclusief eten en drinken. Ties kreeg het eten en 
drinken gesponsord, misschien lukt jou dat ook? 

 Zorg voor voldoende variatie in spelletjes. Denk aan Kolonisten van Catan, Risk, 
Saboteur, Dammen, Levensweg, Monopoly, Triominos, Scrabble, Ganzenbord, Mens 
erger je niet et cetera. Vraag vooral ook aan de mensen die komen om een spelletje 
mee te nemen wat ze erg leuk vinden. 

 Combineer de marathon met een veiling. Je kunt bijvoorbeeld voorsprong op een 
spel veilen, of dat je meer tijd krijgt bij spellen die tijdsgebonden zijn. Bedenk wat er 
heel voordelig (of nadelig) zou kunnen werken bij een spelletje en maak er een 
veilingitem van! 

 Vraag om een bijdrage voor bijzondere wensen. Wil iemand dat al het eten 
vegetarisch is? Of wil iemand de hele marathon een gevuld flesje water naast zich 
hebben staan? Laat ze ervoor betalen! 

 Ties vroeg 24 euro per persoon voor 24 uur spelletjes spelen, en 15 euro per dagdeel. 
Uiteindelijk betaalden de meeste mensen €24,-, ook als ze er niet de hele dag bij 
konden zijn. 

 
Wil je het groots aanpakken? Huur een zaaltje, ga met je idee naar de media of ga bij 
bedrijven uit de buurt vragen of zij je willen sponsoren (in geld of in producten). 
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