
Pagina 1 van 5 
 

FUNRAISING GIDS 

 

Super dat je meedoet met de Kili-Challenge! Naast de sportieve uitdaging, ga je ook de 

uitdaging aan om minimaal €2400,- ophalen voor de kinderen in oorlog. Dit bedrag lijkt nu 

misschien een enorm bedrag (dat is het ook!) maar in de praktijk blijkt het goed te doen. Tot 

nu toe hebben al jouw ruim 350 voorgangers dit bedrag gehaald, het gemiddeld opgehaalde 

sponsorbedrag per persoon is zelfs €4500! 

 

In deze gids vind je allerhande tips en ideeën om van jouw Kili-Challenge sponsoractie een 

groot succes te maken. Met een goed plan, een beetje brutaliteit en vooral veel enthousiasme 

stroomt het geld zo binnen. En als je eenmaal bezig bent, blijkt het nog leuk ook! We noemen 

het bij War Child niet voor niets funraising! 
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FUNRAISE PLAN 

Om je doel te bereiken is het goed om een plan te maken. Je kunt dit zo uitgebreid en 

gedetailleerd maken als je zelf wil maar een aantal stappen zijn in ieder geval van belang.  

 

1. Maak aller eerst je persoonlijke actiepagina aan via 

https://kilichallenge.voorwarchild.nl/activiteiten/actie-starten.  

Hier kan je je verhaal neerzetten, updates over je acties geven én het belangrijkste; hier 

kunnen sponsors direct doneren.  

 Beschrijf je persoonlijke motivatie 

 Pimp je pagina met een mooie (profiel)foto 

 Geef je streefbedrag aan 

 Bedank je sponsoren middels een persoonlijke reactie  

 Zet de link naar je pagina in je emailhandtekening 

 

https://kilichallenge.voorwarchild.nl/activiteiten/actie-starten
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2. Bedenk vervolgens je plan van aanpak 

Neem hier rustig de tijd voor en denk na over de volgende vragen: 

a. Welke netwerken ga je benaderen? Denk hierbij aan je persoonlijke netwerk, je 

professionele netwerk, je lokale netwerk. 

b. Welke talenten kun je inzetten? 

c. Welke manieren kan je verzinnen om geld in te zamelen? 

i. Hoe benader je mensen om te doneren? 

ii. Ga je acties organiseren? Zo ja, welke? 

iii. Bedenk welke data je kunt inzetten voor jouw actie in de aankomende 

periode (verjaardag, jubileum, Sinterklaas, Kerst) 

iv. Hoe kan je hulp van anderen inzetten om meer geld te laten binnen 

stromen? 

3. Concretiseer je plannen 

Het is handig om per sponsorwervingsmiddel (acties e.d.) een aantal gegevens uit te 

werken. Beantwoord daarom de volgende vragen voor jezelf: 

a. De vier W’s: wat, waar, wie, wanneer? Én hoe? 

b. Hoeveel tijd/energie kosten de verschillende onderdelen? 

c. Hoeveel geld denk je met de verschillende onderdelen op te halen?  

i. Check of je met dit plan je streefbedrag verwacht te halen 

 

ALGEMENE TIPS 

 Maak je verhaal, email, post, bericht e.d. persoonlijk. Jouw motivatie is een goede 

reden voor je omgeving om te willen sponsoren 

 Durf te vragen! Dit kan soms een drempel zijn maar je doet het niet voor jezelf maar 

voor alle oorlogskinderen 

 Spreek je potentiele sponsoren persoonlijk aan. Een directe vraag is moeilijk te 

negeren 

 Houd mensen op de hoogte van jouw vorderingen, dat wekt interesse 

 Denk creatief, er zijn eindeloos veel manieren die je kan verzinnen om sponsorgeld op 

te halen. Kijk voor wat ideeën bij de actie inspiratie  

 Bedank altijd je donateurs met een persoonlijk berichtje 

 

(SOCIAL)MEDIA 

Om aandacht te generen voor jouw Kili-Challenge kan je (social) media op verschillende 

manieren inzetten. 
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 Social media 

o Schrijf inspirerende Facebook-posts en voeg de link naar jouw actiepagina toe. 

Houd mensen middels diverse posts op de hoogte van jouw traject. 

o Stuur al je LinkedIn contacten een persoonlijk bericht 

o Twitter over je acties 

 Mail 

o Stuur een mooie brief aan al je email-contacten. Of nog beter, stuur ze iedere 

maand een nieuwsbrief 

o Zet in je emailhandtekening de link naar jouw actie pagina 

 Offline promoten 

o Schrijf een persbericht en benader lokale media 

o Verspreid de poster en flyers die je van ons krijgt. Bijvoorbeeld op je werk, bij 

buurtsupers, (sport)clubs en andere locaties waar je vaak komt 

 Werk 

o Gebruik de (social)media op je werk: denk aan posters, intranet, nieuwsbrieven 

et cetera. 

 

MOGELIJKE SPONSORS 

Denk bij mogelijke sponsors aan:  

 Je familie, vrienden, kennissen  

 Je werkgever, collega’s, cliënten  

 De sportclub, kaartclub, Rotary 

 Lokale ondernemers 

 De school van je (klein-) kinderen, neefjes/ nichtjes, buurtkinderen. 

ACTIE INSPIRATIE 

Er zijn zoveel leuke initiatieven die je kunt bedenken om je streefbedrag te halen. Hieronder 

tien succesvolle acties die jouw voorgangers hebben gedaan: 

 Een benefietdiner organiseren 

 Bij de lokale supermarkt emballagebonnen inzamelen 

 Verhuren van eigen boot, caravan, (vakantie)huis e.d.  

 De omgeving ‘tegenprestaties’ laten verzinnen voor een donatie 

 Een veiling organiseren met toffe items 

 Feestdagen inzetten: pepernoten bakken, Sinterklaas of Piet spelen, kerstkaarten/ 

kerstbomen verkopen 

 Talenten inzetten: koken, schilderen, fotograferen, zingen e.d. in ruil voor donaties 

 Geen cadeaus maar geld vragen voor verjaardag/ jubileums/ trouwdag  
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 Via Marktplaats van allerlei spullen verkopen 

 Een leuke activiteit organiseren, bijvoorbeeld een spannende speurtocht, pup-quiz, 

bingoavond e.d. 

 

HELP  

Mochten de tips in deze handleiding niet voldoende zijn, heb je en vraag of gewoon 

behoefte aan een goed gesprek over je sponsoractie(s), neem dan gerust contact met 

ons op! Het actieteam staat voor je klaar. Mail met challenge@warchild.nl of bel naar 

+31 (0)20 422 77 77. 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 

1. Ben ik wel op tijd als ik in september begin met fondsenwerven? 

Je kunt vandaag beginnen! Maak je actiepagina aan via https://kilichallenge.voorwarchild.nl/. 

Je kunt dan direct je pagina delen en vragen om donaties. Je kunt uiteraard ook direct 

beginnen met je eigen challenges. Laat je uitdagen door je eigen vrienden of familie, kijk op 

de tips en tricks pagina voor meer informatie. Uit ervaring weten we dat het vooral werkt om 

gewoon te beginnen en actief je omgeving te betrekken bij je Kili-Challenge, dat is belangrijker 

dan heel vroeg te beginnen. 

 

2. Kan ik ook War Child promotiemateriaal lenen voor mijn fondsenwerving? 

Ja zeker, we hebben hier zowel online als offline materiaal dat je kan gebruiken. Let op: voor 

al je acties kan je als logo ons speciale actielogo gebruiken. Ons standaard logo is alleen 

bestemd voor onze eigen uitingen. 

a. Offline: we hebben posters en stickers beschikbaar om je fondsenwerving te 

ondersteunen. Ook ontvang je een War Child donatie box. 

b. Online: we hebben een toolkit met teksten, headers, banners, filmpjes, foto’s e.d. 

die je kan gebruiken. Deze toolkit vind je op de Kili Challenge pagina onder het 

kopje “informatie voor deelnemers”. Teksten, foto’s en filmpjes vind je ook op 

warchild of warchildvideo.  

 

3. Wat gebeurt er als ik minder dan € 2400,- sponsorgeld ophaal? 

We zouden het liefst iedereen die zich actief inzet voor War Child de kans willen geven om 

mee te gaan met de Kili Challenge. Maar omdat War Child kosten maakt en risico’s neemt met 

dit project, hebben we een ondergrens moeten bepalen. We zullen er alles aan doen je te 

helpen om het doel van € 2400 te halen. Mocht je het niet halen dan zoeken we samen een 

passende oplossing. 

 

mailto:challenge@warchild.nl
http://www.warchild.nl/
http://www.youtube.nl/warchildvideo
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4. Hoeveel van het opgehaalde sponsorgeld gaat daadwerkelijk naar de projecten? 

Je haalt geld op voor kinderen in verschillende projecten van War Child. War Child is heel 

transparant in haar bestedingen en uitgaven, alle informatie hierover vind je in ons online 

jaarverslag (annualreport). In 2017 is 85% van de inkomsten van War Child direct besteed aan 

projecten om oorlogskinderen te helpen. De rest is besteed aan organisatie, administratie en 

fondsenwerving. War Child doet er alles aan die organisatiekosten zo laag mogelijk te houden, 

zodat we met donaties die we krijgen zoveel mogelijk kinderen kunnen bereiken. Daarom 

maken we veelvuldig en dankbaar gebruik van bedrijven die ons sponsoren, financieel of in 

natura. Dus ook voor jouw € 2400 geldt, dat minimaal 85% daarvan direct naar projecten gaat. 

Op onze website vind je verschillende voorbeelden van projecten van War Child. 

 

5. Kunnen we ook een gezamenlijk fondsenwervingsactie organiseren? 

Uiteraard. Het staat je vrij om elk moment met andere challengers acties te verzinnen en te 

organiseren. In de bijeenkomsten die starten vanaf september zullen we ook met jullie samen 

acties verzinnen om meer geld op te halen. 

 

6. Hoeveel kinderen kunnen we helpen? 

De War Child projecten verschillen enorm van elkaar qua kosten per kind. Het ene land is 

kostbaarder om te werken dan het andere, sommige projecten duren een half jaar en andere 

bijna twee jaar. We hebben de doelstelling om met de Kili-Challenge met 60 klimmers 

€250.000 op te halen. Het kost gemiddeld € 8,- per maand om een kind een jaar lang te laten 

deelnemen aan onze programma's. Dat betekent dat we ongeveer 2.600 kinderen kunnen 

helpen. 

 

7. Worden mensen die mij sponsoren via de ‘War Child pagina’ door War Child 

benaderd voor andere doeleinden? 

Nee. Als mensen niet aanvinken dat ze op de hoogte willen worden gehouden of nieuws willen 

ontvangen, dan ontvangen ze geen post en worden hun adresgegevens ook niet opgeslagen. 

 

 

SUCCES 

Nu kan je aan de slag. Heb jij een succesvolle actie of andere sponsorwerftips, laat het ons 

weten! Zodat andere deelnemers een voorbeeld kunnen nemen aan jouw actie. 

Heel veel succes met het binnenhalen van zoveel mogelijk sponsorgeld. Samen halen we het 

kind uit de oorlog! 

https://2017.annualreportwarchild.org/

