
Ben jij heel sportief of ben je ergens anders heel goed in? Zet dit in! Zo hebben Matthias en Joost 

€729,- opgehaald door zich te laten sponsoren voor een fietstocht. Silvan en Jaco haalde met 

hetzelfde idee €610,- op. Zij fietste 120 kilometer zonder eten of drinken mee te nemen en lieten 

zich daarvoor sponsoren. 

Maar je kan je natuurlijk ook voor anderen (sportieve) uitdagingen laten sponsoren. 24 uur niks eten, 

hardlopen, skeeleren of ga zwemmen en laat je sponsoren per gezwommen baantje. Bedenk waar jij 

goed in bent en zet dit in om zo geld op te halen voor jou actie! 
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Stappenplan:
  Bedenk wat voor (sportieve) uitdaging jij aan wil gaan. Wanneer is het voor jou een uitdaging en willen mensen 

jou gaan sponsoren? Is dat een bepaald aantal km of misschien een bepaalde tijd? Bedankt ook alvast wanneer 

jij dit wil gaan doen zodat je dit kunt communiceren naar je sponsoren. 

  Hoe ga je reclame maken voor je (sportieve) uitdaging? En wie ga je benaderen om jou hiervoor te sponsoren? 

Misschien kun je een persbericht schrijven naar een (locale) krant om zo nog meer bekendheid te krijgen. Ook 

kun je voor je promotie goed gebruik maken van jouw actiepagina. Leg op de actiepagina duidelijk uit wat je 

(sportieve) uitdaging is en waar je actie voor voert. 

  Ga sponsoren werven! Je familieleden, mensen uit de kerk, vrienden en mensen uit de buurt. Communiceer 

duidelijk wat je van plan bent, vraag of ze willen sponsoren en verwijs ze naar het actieplatform zodat zij daarop 

hun sponsorgeld kunnen doneren.  

	 	Tref	de	voorbereidingen.	Welke	route	ga	je	bijvoorbeeld	afleggen?	Moet	je	nog	eten/drinken	mee	hebben?	Als	je	

gaat	fietsen:	wat	als	je	nu	een	lekke	band	krijgt?	Bedenk	goed	wat	er	allemaal	kan	gebeuren	en	hoe	je	dit	kunt	

voorkomen of kunt oplossen. Bedenk ook hoe jij je sponsoren op de dag zelf kunt informeren over hoe jouw actie 

verloopt? Kunnen ze je ergens op volgen?

  De dag is aangebroken! Maak tijdens deze actiedag genoeg foto’s zodat jij je sponsoren op de hoogte kunt 

houden of achteraf kunt laten zien hoe het is verlopen. 

  Je hebt je (sportieve) uitdaging goed afgerond! Super. Je kan trots zijn op jezelf! Plaats op social media en op je 

actieplatform een leuke foto.

  Controleer of je van alle sponsoren het geld hebt ontvangen of dat je van sommige nog wat moet ontvangen. Is 

dit het geval? Ga hier achteraan.

	 	Maak	een	bedank	berichtje.	Stuur	dit	naar	je	sponsoren	en/of	zet	het	op	actiepagina	om	zo	al	je	sponsoren	te	

bedanken. 
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