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HOE ZORG IK DAT 
MIJN FAMILIE 
EN VRIENDEN ME 
SPONSOREN?
Vier gouden tips!
Doe je mee met de WWF-Sea Swim? Fantastisch! We 
zijn nu al supertrots op je dat je de uitdaging aangaat! 
Nog moeite om sponsors binnen te halen? We geven 
je een paar tips & trucs om jouw netwerk in te zetten 
om jouw geweldige prestatie te laten sponsoren!
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DEEL JOUW VERHAAL
Maak je persoonlijke actiepagina aan op
kominactie.wnf.nl. Hier kun je laten weten dat 
je meedoet met de WWF-Sea Swim, een foto 
plaatsen, en je motivatie delen waarom je actie 
gaat voeren!

Vertel je vrienden, familie en collega’s waarom jij jouw actie 
bent gestart, dan weten ze waarom ze jou moeten steunen. Een 
persoonlijke foto en tekst zorgt voor meer donaties. Wees niet bang 
om te vragen om donaties: de meeste mensen vinden het hartstikke 
leuk om je te helpen! En, nee heb je, ja kun je krijgen! 

Op de actiepagina kun je regelmatig updates plaatsen om mensen 
op de hoogte te houden van jouw actie. En vergeet niet je bericht te 
delen via sociale media! 
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SCHREEUW HET VAN 
DE DAKEN!
Deel jouw actie via sociale media, met je familie, 
vrienden en collega’s. En vraag vooral of zij het 
ook weer delen met hun vrienden! Vergeet ook 
niet je voetbalteam, yogaklas of kookclub te 
vertellen over je plannen. Zo kan jouw actie nog 
groter worden!

Wees niet bang om mensen te benaderen. Bel ze op, noem het nog 
eens tijdens de koffie en stuur een mail. Maak je verhaal persoonlijk, 
houd je volgers op de hoogte en vergeet niet te bedanken! Verder 
kun je een oproep doen in groepen op sociale media die te maken 
hebben met zwemmen, oceanen of plastic. Of benader de lokale of 
regionale media met een leuk bericht over jouw actie!
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BIED EEN 
TEGENPRESTATIE
Er zijn een hoop leuke dingen die je kunt doen om 
geld binnen te halen, in de buurt, op je werk, bij 
vrienden en familie. Zo krijgen mensen het idee 
dat zij er ook iets voor terug krijgen!  

• Sponsoring als verjaardagscadeau. Nog geen ideeën voor een 
verjaardagscadeau? Laat je sponsoren! 

• Lekker bakken. Breng een zondag in de keuken door en verkoop 
je lekkernijen in ruil voor een donatie. Deel hierbij vooral je verhaal, 
dan willen ze misschien wel een grotere donatie doen.  

• Organiseer een pubquiz. Organiseer een leuke avond voor al je 
vrienden in de kroeg! Quizzen zijn makkelijk online te vinden en 
vraag dan meteen je beste vriend(in) om de avond te hosten. Je 
kunt de kroeg zelfs vragen of zij een deel van hun opbrengsten van 
die avond willen doneren aan jouw swim! 

• Verkoop je oude spullen. Al een tijdje van plan je zolder op te 
ruimen? Veel kleding die je niet meer zo leuk vindt? Verzamel alle 
spullen en vraag je vrienden en familie hetzelfde te doen. Deze 
spullen kun je (online) verkopen. Nogmaals, zorg dat de reden van 
de verkoop, jouw verhaal, duidelijk naar voren komt, zodat mensen 
geneigd zijn iets meer te doneren. 

• Voer een ‘boete’ in als je mobiel afgaat. Voer de regel in dat 
het vijf euro kost als je telefoon afgaat tijdens een vergadering of 
tijdens het eten.
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PUNTEN OP DE I!
Gebruik de toolkit. Gebruik de materialen uit onze toolkit, zoals 
social media posts, e-mailhandtekening, logo, FB headers en 
posters. Ze helpen je bij je fondsenwervende activiteiten.   

Zet de link van je actiepagina onder al je mails. Zet de link 
van jouw pagina met oproep om te stemmen onder je naam/
handtekening in al je e-mails zodat iedereen die je mailt de actie ziet.

Stuur een tikkie. Door het mensen zo makkelijk mogelijk te maken 
om te doneren, kun je meer geld binnenhalen. Met een tikkie staat 
het geld zo op jouw rekening! Jij kunt het dan zelf weer toevoegen 
aan je donatiepagina.

Heel veel succes! 
Heb je vragen? Laat het ons weten via gowild@wwf.nl

T I P  4

6


