
Annelot en Vera haalde €2700,- op door een sponsorloop te organiseren op een basisschool. De 

uitdaging was: zoveel mogelijk rondjes rennen in een halfuur tijd en je hiervoor laten sponsoren. De 

klas met het hoogst opgehaalde bedrag won ook nog eens een taart. 

 Annelot en Vera hielden eerst een presentatie over hun actie en de sponsorloop. ‘’We hadden 

uitgelegd hoe de dag ging verlopen en wat Verre Naasten allemaal doet! De kinderen raakten er heel 

erg gemotiveerd door.’’ aldus Annelot en Vera. 

Sponsorloop

Actie van Verre Naasten in samenwerking met Greijdanus Zwolle

Stappenplan:
  Bedenk welke basisscholen je kan benaderen voor een sponsorloop. Dit kan bijvoorbeeld jouw oude basisschool 

zijn. Maar misschien heb je mensen in je omgeving die je kunt vragen. Bijvoorbeeld één van je ouders, je tante, 

buurman, of iemand uit de kerk. 

 Bedenk goed wat je wil vragen. Waar voer jij actie voor en hoe gaat de sponsorloop er uit zien? 

-  Neem contact op met de basisscholen. Het beste is om bij de basisscholen langs te gaan zodat je goed kan 

uitleggen wat de bedoeling is. 

  Heb je akkoord? Overleg dan samen met de school welke dag je de presentatie komt geven en wanneer de 

sponsorloop zal zijn. 

  Maak een presentatie over de actie en het project waar geld voor opgehaald gaat worden. En maak een 

sponsorformulier. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op internet. Voor zowel de presentatie als voor de 

sponsorformulieren kun je ook Verre Naasten om hulp vragen.  

  De dag van de presentatie is aangekomen. Leg goed uit aan de kinderen wat de bedoeling is. Waar gaan ze geld 

of inzamelen, tot wanneer kunnen ze geld inzamelen en hoe gaat de sponsorloop in zijn werk? 

  Neem nog een keer contact op met de basisschool? Is alles geregeld voor de sponsorloop? Wie gaat de 

sponsorloop openen en sluiten? Moet er nog een parcours afgezet worden met lintjes of pionnetjes? Is het leuk 

als er publiek bij aanwezig is, bijvoorbeeld ouders? Hoe wordt het eindbedrag bekend gemaakt? En heb je hier 

bijvoorbeeld een cheque voor nodig? Wie houdt er bij hoeveel rondjes de kinderen rennen? Moeten de kinderen 

bijvoorbeeld elke keer een streepje op hun papiertje wanneer ze over de finish zijn gekomen? En er moet een 

prijsje geregeld worden voor de klas met het hoogste geldbedrag. 

 De dag van de sponsorloop is aangebroken. Zijn alle voorbereidingen gedaan? Rennen maar! 

  Na de sponsorloop wordt bekend gemaakt hoeveel geld er is opgehaald. Dit betekent dat er geteld moet 

worden. Vraag eventueel van tevoren of een juf of meester je hierbij wil helpen. 

  Afsluiting van de sponsorloop. Het totale geldbedrag wordt bekend gemaakt en de beste klas krijgt de prijs 

overhandigt. 
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