Ideeën voor sponsoracties
Sponsors werven in je netwerk gaat je zeker lukken met zo’n prachtig evenement of een bouwreis
waaraan jij gaat meedoen. Op deze pagina gaven we je al veel tips over hoe je zo’n sponsoractie het
beste op kunt zetten. En materialen om dit in werking te zetten.
Maar wat kun je nu allemaal doen om een leuke acties te organiseren?
We geven je graag een aantal voorbeelden van succesvolle sponsoracties van mensen die je
voorgingen. Gebruik deze ideeën om zelf leuke acties op te zetten. Wees creatief!
Organiseer een etentje
Je vrienden mogen een bijdrage leveren aan het etentje dat jij met zorg
voor ze bereid. Dit is ook meteen een goede gelegenheid om ze te
vertellen wat je precies gaat doen en hoe Habitat werkt en uiteraard
kun je dat ondersteunen met mooie foto’s en filmpjes.
Heitje voor een karweitje
Help familie, vrienden en kennissen met klusjes en vraag ze daarvoor
om een donatie. Was hun auto, kook een avondje voor ze, repareer
kapotte items, doe de boodschappen, snoei de planten in hun tuin, ga
een avondje babysitten etc etc etc. Een superleuke manier om donaties
te werven en te laten zien hoe belangrijk jij het vindt!
“Stop ermee”
Stop een periode met een belangrijke gewoonte en zie welk verschil je
daarmee kunt maken. Drink bijvoorbeeld een paar maanden lang geen
alcohol of koffie, eet geen chocolade of bitterballen meer. Zolang het voor jou een persoonlijke
uitdaging is, laat je aan je familie, vrienden en collega’s zien hoe belangrijk je actie voor je is. Ze
zullen je vast steunen door te doneren aan je actie.
Organiseer een filmavond of een feest met optreden
Haal donaties op door tickets te verkopen en uiteraard drankjes,
popcorn etc.
Organiseer een ‘garage sale’/rommelmarkt
Ben je creatief? Maak leuke items (schilderijen, sleutelhangers,
sieraden, vogelhuisjes) die je kunt verkopen. Of verkoop de ‘oude
schatten’ die je nog in op zolder of in je garage hebt liggen. Misschien
doneren je vrienden en familie wel items die je ook kunt verkopen.
Regel een voetbaltoernooi
Je kinderen spelen een leuk toernooi en de ouders betalen om te komen
kijken, kopen lootjes voor de gesponsorde loterij (prijzen ingebracht
door lokale bedrijven) en wellicht regel je zelfs nog een optreden van
een lokale artiest!
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Of laat je inspireren door een van de onderstaande ideeën
• loterij (gratis cadeaus)
• veiling (gratis items)
• muziek (huiskamerconcerten)
• kerstmarkt
• bakken voor ‘t goede doel
• jeu de boules toernooi
• bingo avond (wintersport)
• sponsoring bij wandeltocht
• donatie ipv kado’s bij verjaardag/afscheid/jubileum
• organiseer workshops
o hardlooptraining
o fotografie
o brei clinic
o naan brood bakken
• collecte in kerk
• sponsoring bij hardloopwedstrijd
• Organiseer een buurtfeest
• Speurtocht
• Winter/voorjaar BBQ
• Zoektocht met Pasen
• Mutsen en sjaals breien en verkopen
• Benefiet concert
• Après ski feest
• Fair in teken Cambodja
• Hondenuitlaat service
• Schoenpoetsactie
• Vertrekborrel in de straat
• Reclame op t-shirt
• Statiegeld actie
• Paaseieren verkoop
• Kale kop actie
• Speciaal bier verkoop
• Online loterij
• Duiven bonnen verkopen
• Carnavalsfeest
• Cupcakes bakken
• High tea
• Op zondag verse broodjes in de buurt rondbrengen
• Extra bardiensten draaien op de tennisvereniging
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Gaat het goed? Laat het ons weten!
Laat het ons weten! Tag ons
(@HabitatNederland op Facebook
en Instagram) als je een leuke post
doet over je actie. Misschien delen
we jouw actie en verhaal via onze
social-media-kanalen.

Hulp nodig? Wij staan voor je klaar
Wij helpen je graag om je actie tot
een succes te maken. Neem gerust
contact met ons op via
bouwreizen@habitat.nl of 0208002970

