
Sponsortips & Tricks van KiKa 

Jij loopt de Nijmeegse Vierdaagse voor KiKa! De finish halen en zoveel 

mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker, daar ga je voor.  

Geld inzamelen en sponsoren benaderen kan (in het begin) best wel 

spannend zijn. Wij willen je helpen met sponsortips & tricks en een 

stappenplan. 

 

STAPPENPLAN 

1) Stel een lijst op van mogelijke sponsoren. Begin dicht bij huis met familie, vrienden, 

kennissen, buren, bedrijven en organisaties en bereid je kring steeds verder uit. Het is 

belangrijk om mensen en bedrijven te benaderen die jou kennen of affiniteit hebben met je 

sportieve prestatie of het doel van het project.  

 

2) Maak je eigen motivatie of breid deze uit. Waarom vind jij dit belangrijk en zet je niet alleen 

stappen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, maar ook om extra geld in te zamelen voor 

onderzoek naar kinderkanker. Gebruik je motivatie ook in je benadering richting bedrijven en 

particulieren voor sponsoring. 

 

3) Bedenk welke manieren bij jou passen. Doe wat goed voelt en dat jij bij jezelf vindt passen. 

Laat je niet tegenhouden doordat je het spannend vindt. De ervaring van andere lopers leert 

dat wanneer je er zin in hebt en met enthousiasme dit avontuur aangaat, het merendeel van 

de personen en bedrijven die je benadert heel enthousiast zullen reageren. Maak een lijst 

van acties die je bij jou vindt passen. 

- Deel de link van je actiepagina via mail, Whatsapp en social media 

- Vraag collega’s, buren, familie, vrienden en kennissen op werk persoonlijk om donaties 

- Benader bedrijven persoonlijk of per mail.  

- Organiseer een actie! (Bijvoorbeeld een sponsorloop, een diner bij jou thuis, lege flessen 

inzamelen.) Vanuit KiKa kunnen we jouw actie(s) ondersteunen met promotiemateriaal. 

Stuur hiervoor een mail naar actie@kika.nl 

4) Betrek je sponsors in aanloop naar het event en laat regelmatig iets van je horen. Hoe gaat 

het met de voorbereidingen? Hoeveel geld heb je al bij elkaar? Wie weet komen zij nog met 

nieuwe ideeën om sponsors te werven! 

 

5) Houd je sponsoren op de hoogte hoe de Nijmeegse Vierdaagse is geweest en bedank ze. 
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TIPS en TRICKS 

 

Wees persoonlijk en enthousiast. Laat zien waarom jij geld inzamelen 

voor KiKa belangrijk vindt. Vertel waarom en je zult merken dat de meeste 

mensen je initiatief steunen en jou graag willen sponsoren! 

Vraag! Mis geen kans om sponsoring te vragen, ongeacht waar je bent. Laat iedereen zien dat je 

deelneemt aan Nijmeegse Vierdaagse voor KiKa. Combineer het bijvoorbeeld met een collectebus 

(die je van ons kunt lenen) en je hebt de perfecte manier. 

Laat je succes zien. Wanneer jij laat zien dat je al veel sponsoren hebt en het super goed met je 

gesponsorde bedrag gaat, zullen mensen hier vaak een bijdrage aan willen leveren. Wanneer je 

bijvoorbeeld door een bedrijf met een groot bedrag gesponsord wordt kun je dit aankaarten bij 

andere bedrijven. Je kunt zeggen wat voor fantastisch bedrag bedrijf A heeft gesponsord en dat het 

helemaal geweldig zou zijn als bedrijf B meegaat in dat bedrag! 

Gebruik je online netwerken. Zorg dat je gebruik maakt van je online netwerk op bijvoorbeeld 

Facebook, Twitter en LinkedIn. Via deze manier bereik je veel mensen, ook mensen die je niet zo 

vaak spreekt. Hiermee zorg je ervoor dat je hele online vriendenkring op de hoogte is van jouw 

deelname aan de vierdaagse. 

Stuur sponsorwervingsmails. Dit is een snelle manier om sponsorgeld in te zamelen. Maak je tekst zo 

persoonlijk mogelijk.  

Voeg sponsorwerven toe aan elk feestje of sociale gelegenheid. Pubquiz. Bowlen. Bingo. 

Filmavond. BBQ. Maak op ieder feestje gebruik van de poster en sponsorformulieren. 

Bedank/beloon je sponsors. Bedank iedereen die je sponsort. Geef 

bijvoorbeeld mensen iets kleins als je sponsorformulieren uit deelt: een sticker, lintje, 

snoep of een kaartje als dank voor hun sponsoring. Of maak een bedankfilmpje met het KiKa shirt om 

te sturen naar je sponsoren. 

Statiegeldactie. Doe je een statiegeldactie? 

Bouw  dan een kistje (wijnkistje) of een zuil waar mensen in de supermarkt of 

slijterij hun statiegeld of statiegeldbonnetje kunnen achterlaten ten bate van jouw sponsoring. Vraag

toestemming en overleg vooraf met de bedrijfsleider. 

Vraag je vrienden en familie om spullen te doneren voor een sponsorsale of rommelmarkt waarbij 

de gehele opbrengst naar jouw deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse 

voor KiKa gaat. Vraag de lokale krant om jou te 

sponsoren door gratis een advertentie te plaatsen. Verkoop limonade of gebak als extraatje. 


