
De eerste Wildlife Run!

SPONSORTOOLKIT
Til je sponsorwerving naar een hoger level!



Fantastisch dat je mee doet met 
de Beregoeie Run! Samen met alle 

deelnemers gaan we zoveel mogelijk geld 
inzamelen voor Bears in Mind. Bears in 
Mind heeft als doel om alle beren ter 
wereld gewoon beer te laten zijn. Om 
dit te realiseren, is er nog veel werk 

te doen. Niet alleen op het gebied van 
dierenwelzijn, maar ook op voorlichting, 
educatie en natuurbescherming. Bears 
in Mind zet zich in om iedere beer deze 

kans te geven.



SPONSORS WERVEN: 
IEDEREEN KAN HET! 

Laat jouw Beregoeie-sponsorteller stijgen! Het is heel 
gemakkelijk: vraag familie, vrienden of collega’s je te 
sponsoren. De 10 gouden tips hebben we hieronder 

staan. Lees ze door en pas ze vandaag nog toe:

2. PERSOONLIJK PROFIEL
Voeg een profielfoto en motivatie toe aan je persoonlijke 
pagina op www.beregoeierun.nl. Je kan hier later ook 
blogberichten toevoegen.  

1. MAAK EEN STAPPENPLAN
Wat is je doel? 100 euro ophalen, 300 of 1000 euro? Maak 
een stappenplan. Stap 1 is welke mensen je gaat benaderen. 
Stap 2 is hoe je ze gaat benaderen en in stap 3 bedenk je 
welke acties je organiseert. De volgende acties helpen je 
verder op weg.

3. SPONSOR JEZELF
Begin met een eigen donatie en laat zien dat je er echt voor 
gaat, want goed voorbeeld doet volgen! Je kunt potentiële 
sponsors ook vragen om jouw donatie te evenaren.
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4. WEES NIET BANG
Soms voelt het wat ongemakkelijk om (on)bekenden 
te vragen om donaties, maar dit is nergens voor nodig! 
Je vraagt de donaties niet voor jezelf, maar voor een 
supergoed doel, namelijk Bears in Mind. 

7. NETWERK
Het grootste deel van de sponsoren komt uiteindelijk 
toch uit de persoonlijke kring van de deelnemers. Stel een 
lijst op met hierin iedereen die je zou kunnen benaderen 
(familie, vrienden, teamgenootjes en buurtgenoten).

6. TOOLKITS
Wil je iedereen in de buurt laten 
weten dat je meedoet aan de 
Beregoeie Run? Dat kan! Op onze 
website vindt je posters, flyers 
en ons logo zodat je creatief aan 
de slag kan. Hang in de lokale 
supermarkt/sportschool een poster/
flyer op en vraag of mensen jou 
willen sponsoren. 

5. SOCIAL MEDIA 

Gebruik je social media om al je 
vrienden op de hoogte te stellen  
dat je meedoet aan de Beregoeie 
Run en dat zij je kunnen sponsoren, 
denk hierbij ook aan Whatsapp!  
Dit is een makkelijke en snelle 
manier om veel mensen om een 
(kleine) donatie te vragen.



8. KOM IN ACTIE 

Statiegeldflessen inleveren, koekjes 
bakken, auto’s wassen of een 
gezellige borrel organiseren. Er zijn 
tig manieren waarop je mensen om 
een kleine donatie kan vragen in ruil 
voor een wederdienst. 

9. TEAMWORK
Werk niet alleen samen met je 
teammaatje in het trainen naar de 
run toe, maar ook in het verzamelen 
van sponsoren. Hebben jullie je 
ingeschreven als team en een 
gezamenlijk teamdoel? Ga dan ook 
als team kijken wat voor teamacties 
jullie kunnen opzetten! 

10. SPONSOR 
BEDANKJES
Vergeet niet om de sponsors 
te bedanken! Dit kan door een 
persoonlijk berichtje als iemand 
een donatie op jouw actiepagina 
heeft gedaan en bijvoorbeeld een 
klein bedankje zoals een zakje 
gummibeertjes of een persoonlijk 
kaartje. 

CONTACT 
Heb je nog vragen? Mail ons gerust! 
Wij helpen je graag verder. 
info@beregoeierun.nl


