
 

 
 
 

 
 
 

SPONSORPAKKETTEN 
 
 
 
 
 

Een gezellige, maar impactvolle sponsorfietstocht op zaterdag 14 mei 2022.  
kunnen verschillende afstanden afleggen onder het motto “Fietsen voor Geluk”. Tijdens 

en in aanloop naar deze fietstocht delen we verhalen van mensen over wat hen geluk 
heeft gebracht in hun leven met en na kanker. Deelnemers laten zich sponsoren om geld 
op te halen voor de Centra voor leven met en na kanker, zodat zij de psychosociale zorg 

kunnen blijven verlenen.  
 

Trap je mee of spring je achterop? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Achtergrondinformatie 
 
Op 14 mei springt Evelien van der Werff samen met zoveel mogelijk mensen op de fiets om aandacht te vragen 
voor leven met en na kanker. Kanker raakt ons namelijk allemaal. Als (ex-)patiënt, als naaste of als 
nabestaande. Op 81 locaties in Nederland zijn er Centra voor leven met en na kanker. Zij bieden ondersteuning 
als lotgenotencontact, een luisterend oor en ontspannende en creatieve activiteiten. Een afspraak maken is 
niet nodig, de deur staat altijd open. Loop gerust eens binnen, ze zijn er voor jou.  
 
Evelien heeft zelf twee keer borstkanker gehad en had destijds graag geweten van het bestaan van deze 
centra. Ze vertelt: ‘Ik wist niet van het bestaan van deze fijne centra af tijdens mijn twee borstkanker trajecten. 
Had ik dat maar geweten. Dan was ik eerder op de been geweest. Daarom ben ik ambassadeur van IPSO 
geworden, de brancheorganisatie van de Centra voor leven met en na kanker. Dus als je de pech hebt om 
kanker te krijgen, weet dan dat er gelukkig deze centra zijn. Ik heb daar geleerd dat je geen aandacht moet 
geven aan waar je geen macht over hebt, maar tools gekregen om er beter mee om te gaan. Dát gaf rust, 
vertrouwen en verlichting.’  
 
Tijdens en in aanloop naar deze fietstocht delen we verhalen van mensen over wat hen geluk heeft gebracht in 
hun leven met en na kanker. Dit geluk zit vaak in kleine dingen. 
 
Wat is het belang van de Centra voor leven met en na kanker? 
Kanker en het (leren) leven met kanker is een maatschappelijk probleem. Eén op de drie mensen krijgt in zijn of 
haar leven kanker. Elke Nederlander krijgt met deze ziekte te maken als naaste, mantelzorger of nabestaande. 
De gemiddelde vijfjaarsoverleving van kanker is de laatste decennia gelukkig sterk toegenomen en ligt nu op 
65%. Het gevolg daarvan is een groeiende groep van ruim 800.000 mensen die leeft met en na kanker. Dit 
aantal neemt toe naar meer dan één miljoen mensen in 2030. Een miljoen mensen die weliswaar de diagnose 
kanker hebben overleefd, maar vaak met tal van klachten als gevolg van de behandeling blijven rondlopen 
(toekomstvisie Integraal Kankercentrum Nederland). 
 
De gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben op het dagelijks leven. Op emotioneel, maar ook 
op praktisch vlak, met betrekking tot werk, studie of sociale contacten. Het is van belang dat patiënten, 
naasten en nabestaanden over hun problemen kunnen praten en adequate hulp krijgen als ze dat wensen.  
 
Psychosociale zorg biedt ondersteuning aan mensen die leven met en na kanker. De Centra voor leven met en 
na kanker bieden deze zorg, zodat deze groep mensen optimale kwaliteit van leven ervaart en kan blijven 
meedoen in de maatschappij. Het zal een uitdaging worden om in de toekomst voldoende vrijwilligers voor 
informele zorg te werven, denk aan de dubbele vergrijzing. En ook de toekomstige zorgvraag – door het 
toenemende aantal mensen dat leeft met en na kanker – die op ons afkomt is enorm. Met de Centra voor 
leven met en na kanker hopen we een deel van die zorgvraag te kunnen opvangen. 

 
 
De IPSO centra in het kort: 
- Op 81 locaties in Nederland zijn er centra voor leven met en na kanker. 
- Aan deze centra zijn 4.500 betrokken en getrainde vrijwilligers verbonden. 
- Ieder jaar bezoeken ruim 200.000 gasten de IPSO centra. 
- 84% van de gasten kan zich beter ontspannen door hun bezoek aan de IPSO centra. 
- De stichting IPSO heeft de ANBI status (RSIN 808896362) 
 
 



 

Fietsen voor Geluk 
Op 14 mei 2022 zal de eerste editie van Fietsen voor Geluk worden georganiseerd. Vanuit negen IPSO centra 
kunnen diverse afstanden worden afgelegd, zodat het evenement voor iedereen toegankelijk is. In de jaren 
daarna verwachten we dat Fietsen voor Geluk uitgroeit naar een landelijke fietstocht waarbij vanuit alle 81 
IPSO centra gestart kan worden. Voor de eerste editie is het doel om minimaal 1.000 deelnemers aan de start 
te krijgen! 
 
De routes zullen volledig van pijlen worden voorzien en bij de middellange en langere afstanden zal een ander 
IPSO centrum als tussenstop / verzorgingspost fungeren.  
 
Deelnemende IPSO centra 2022 
Rotterdam 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
Den Haag 
Naaldwijk 
Nieuw-Vennep 
Dordrecht 
Den Bosch 
Oosterhout 
Roosendaal 
 
 

       
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Sponsorpakketten 
 
1.  Vriend: € 500  

- Logo- en naamsvermelding met doorlink op de website fietsenvoorgeluk.nl onder "Vrienden 
van Fietsen voor Geluk” 

- Logo op sponsordoek of scherm bij alle deelnemende IPSO centra in 2022 (9) 
- Twee gratis startbewijzen 
- Uitnodiging voor sponsorbijeenkomst 

 

 
2. Route-sponsor: € 2.500  

- Logo- en naamsvermelding met doorlink op de website fietsenvoorgeluk.nl op sponsorpagina 
- Naam verbonden aan korte, middellange of lange afstand 
- Artikel in nieuwsbrief en/of nieuwsbericht op de website fietsenvoorgeluk.nl  
- Logo op sponsordoek of scherm bij alle deelnemende IPSO centra in 2022 (9) 
- Mogelijkheid voor extra uitingen als beachflags en skydancers bij deelnemende IPSO centra - 

zelf aan te leveren of tegen kostprijs te laten produceren 
- Tien gratis startbewijzen 
- Uitnodiging voor sponsorbijeenkomst 

 
 
3. Hoofdsponsor: € 7.500  

- Logo- en naamsvermelding met doorlink op de website fietsenvoorgeluk.nl op 
hoofdsponsorpagina 

- Logo op homepage van fietsenvoorgeluk.nl 
- Logo op deelnemersshirt  
- Logo op startnummers deelnemers 
- Branche-exclusiviteit binnen hoofdsponsorschap 
- Artikel in nieuwsbrief en/of nieuwsbericht op de website fietsenvoorgeluk.nl  
- Logo op sponsordoek of scherm bij alle deelnemende IPSO centra in 2022 (9) 
- Mogelijkheid voor extra uitingen als beachflags, skydancers en start/finishbogen bij 

deelnemende IPSO centra - zelf aan te leveren of tegen kostprijs te laten produceren 
- Twintig gratis startbewijzen 
- Uitnodiging voor sponsorbijeenkomst 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Supporter: natura 
- Maatwerkafspraken m.b.t. uitingen online en on site  
- Maatwerkafspraken m.b.t. startbewijzen 
- Voorbeelden: 

• Shirts voor alle betrokken crew en vrijwilligers op 14  mei 2022 
• Invulling verzorgingsposten (repen, bananen, koffie, water, etc.) 
• Ter beschikking stellen van fietsen voor deelnemers 
• Aandenken voor de deelnemers  
• Speciale prijzen voor verloting onder deelnemers die meer dan €300 aan 

fondsen werven 


