
Mirjam, Nienke en Lièn haalde in totaal €2078,- op met hun actie. 
€200,- hiervan werd gesponsord door een bedrijf.

Sponsoring door bedrijven

Actie van Verre Naasten in samenwerking met Greijdanus Zwolle

Stappenplan:
  Maak een lijstje van bedrijven die je kunt gaan benaderen om jouw actie te sponsoren. Wat vaak helpt is om 

mensen uit jouw omgeving te vragen. Misschien ken jij mensen die een eigen bedrijf hebben of voor een 

groot bedrijf werken. Zijn er grote bedrijven bij jou in het dorp of in de stad die je kunt gaan vragen? Maak een 

overzichtelijk lijstje zodat je straks kan wegstrepen wie je gehad hebt en wie je nog kunt vragen. 

  Zorg dat je actiepagina er goed uit ziet. Staat er duidelijk vermeld waar je actie voor voert? Je kan dan namelijk 

altijd de link van je actiepagina doorgeven aan bedrijven. Mochten ze bijvoorbeeld twijfelen of meer informatie 

willen, dan kun je ze verwijzen naar deze pagina. 

 Benader de bedrijven zo persoonlijk mogelijk. Het beste is om bij de bedrijven lang te gaan. 

  Het is dan leuk wanneer je niet met lege handen aankomt bij een bedrijf. Zorg dus voor een leuke poster of wat 

mooie foto’s van het project. Dit geeft de bedrijven meer beeld waarvoor jij geld ophaalt. Een leuke poster of 

flyer is sowieso handig om achter te laten. Mochten ze geld willen storten dan moeten ze wel terugvinden waar 

ze dat kunnen doen. 

  Je kan de bedrijven ook aanbieden een tegenprestatie te leveren. Bijvoorbeeld enveloppen vouwen of koffie 

rondbrengen. Het verzinnen van een tegenprestatie kun je ook aan bedrijf over laten, zij weten misschien wel 

iets leuks als tegenprestatie. 

  Heb je alle bedrijven gehad? Was het een succes? Bekijk dan of je misschien nog meer bedrijven kunt benaderen 

die je in eerste instantie vergeten was om op je lijstje te zetten. 

  Maak een leuk bedank bericht voor je sponsoren. Deze kun je langs brengen of opsturen wanneer de actie is 

afgelopen.
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Ga grote bedrijven bij langs of bedrijven waar bekenden van jou werken. 

Tip!


