
 
Sponsorwervingsbericht  
 
Hi <naam>!  
 
In het weekend van 27 en 28 oktober doen wij mee aan de Wintertijd Challenge voor Spieren 
voor Spieren <motivatie deelname>. Samen gaan wij <sport activiteit> om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen om samen kinderen met een spierziekte in beweging te brengen.  
 
Ga ook voor de missie van Spieren voor Spieren!  
Trainen kunnen we zelf, maar om de sponsorteller te laten stijgen hebben we jouw hulp hard 
nodig! Samen maken we ons sterk voor kinderen mét en een wereld zónder spierziekte. Ons doel 
is om minimaal <doelbedrag> op te halen voor kinderen met een spierziekte. Wil jij ons 
sponsoren? Ga naar <website eigen teampagina> en doe een donatie!  
 
Besteding  
Met het geld dat we dit weekend gezamenlijk ophalen gaat Spieren voor Spieren het mogelijk 
maken kinderen met een spierziekte te laten sporten en bewegen. Dit gebeurt door het 
ingezamelde geld te besteden aan onder andere de ontwikkeling van speciale 
(sport)hulpmiddelen, concrete mogelijkheden voor kinderen om te bewegen (zoals een sportief 
evenement speciaal voor kinderen met een spierziekte of hulp bij de aanschaf van een 
sportrolstoel) en aan wetenschappelijk onderzoek. 
 
Alvast heel erg bedankt voor jouw donatie!  
 
Met sportieve groet,  
<Namen deelnemers> 
<eventuele e-mailhandtekening> 
 
 
Bedankbericht  
Hi <naam>!  
 
Bedankt voor je support! Door jouw bijdrage zijn wij weer een stap dichterbij het doel om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen om kinderen met een spierziekte in beweging te brengen. 
Mede dankzij jouw steun hebben we tot nu toe <bedrag> opgehaald. Nog <bedrag> te gaan en 
dan hebben we ons streefbedrag gehaald!  
 
Besteding  
Met het geld dat we dit weekend gezamenlijk ophalen gaat Spieren voor Spieren het mogelijk 
maken kinderen met een spierziekte te laten sporten en bewegen. Dit gebeurt door het 
ingezamelde geld te besteden aan onder andere de ontwikkeling van speciale 
(sport)hulpmiddelen, concrete mogelijkheden voor kinderen om te bewegen (zoals een sportief 
evenement speciaal voor kinderen met een spierziekte of hulp bij de aanschaf van een 
sportrolstoel) en aan wetenschappelijk onderzoek. 
 
Alvast heel erg bedankt voor jouw donatie!  
 
Kom jij ons aanmoedigen in het weekend van 27 en 28 oktober?  
 
Met sportieve groet,  
<Namen deelnemers> 
<eventuele e-mailhandtekening> 

https://www.wintertijdchallenge.nl/

