
Sportief dat jouw school of klas een sponsorloop 
organiseert en dat jij daaraan meedoet! 

Vraag aan familie, buren of mensen die je kent of zij jou willen steunen. 
Laat ze op dit formulier hun naam en bedrag per rondje of een vast 
sponsorbedrag invullen. Heb je flyers gekregen over het werk van de 
Dierenbescherming, deel ze dan uit. Op de achterkant van dit formulier 
lees je ook waar de Dierenbescherming voor staat. Handig toch?

SPONSORFORMULIER

Naam deelnemer:      Naam leerkracht:  

School:      Groep:     Datum sponsorloop: 

Ik loop voor (kruis er 1 aan):      Dierenbescherming landelijk         Dierenopvangcentrum*         Dierenambulance*

*) naam van het opvangcentrum of de ambulance: 

€

NAAM SPONSOR BEDRAG PER 
RONDJE

ÓF VAST 
BEDRAG

HANDTEKENING TOTAAL 
BEDRAG

1. € € €

2. € € €

3. € € €

4. € € €

5. € € €

6. € € €

7. € € €

8. € € €

9. € € €

10. € € €

11. € € €

12. € € €

13. € € €

14. € € €

15. € € €

16. € € €

TOTAALBEDRAGIedereen een Dierenbeschermer. 



de Dierenbescherming dag en nacht klaarstaat voor dieren in nood en opkomt voor het 
welzijn van dieren. Jaarlijks redt, beschermt en vangt de Dierenbescherming duizenden 
dieren op. Via www.ikzoekbaas.nl vinden de honden, katten en tamme konijnen een 
nieuw thuis. Kijk voor meer redenen op www.dierenbescherming.nl.

De Dierenbescherming:

•  geeft voorlichting, bestrijdt dierenleed en gaat af op meldingen van dierenleed. 
Daar waar het kan neemt de Dierenbescherming de zorg van een dier over. 

•  streeft naar betere wetten voor het gebruik en houden van dieren, bijvoorbeeld 
voor de huisvesting en transport van miljoenen dieren in de veehouderij (kippen, 
koeien, varkens, kalveren). 

•  wil een diervriendelijker Nederland. 
• de Dierenbescherming is initiatiefnemer van het Beter Leven Keurmerk

 67.250 keer rijden haar 
dierenambulances uit voor het redden 

van gewonde en gedumpte (huis)dieren. 
Dat is 185 keer per dag.

4.200 honden 
in haar 

dierenopvangcentra

Elk jaar helpt de Dierenbescherming:

13.100 kittens 
en katten in haar 

dierenopvangcentra

3.300 konijnen en 
knaagdieren in haar 

speciale opvangcentra

5.000 egels en andere in het 
wild levende dieren in haar 

wildopvangcentra.

IK LOOP VOOR DE 
DIERENBESCHERMING, OMDAT…


