Fondsenwerving tips voor succesvolle sponsoracties
Sponsorwerven is leuk, maar we kunnen ons voorstellen dat dit ook een nieuwe daging voor
je kan zijn. Daarom geven we je graag een aantal waardevolle tips die je wellicht kunt
gebruiken bij je eigen acties en geven we een aantal voorbeelden van succesvolle acties.
Acties die ten goede komen van ons gezamenlijke doel: het verblijf van kind en ouder zo
aangenaam mogelijk maken.

Algemene tips om jouw actie succesvol te maken
Tip 1: Maak de actiepagina jouw pagina
Een actiepagina met een paar persoonlijke foto’s en teksten zorgt voor meer donaties. Upload wat
foto’s die met jou en jouw actie te maken hebben. En vertel waarom jij de actie bent gestart. Het
gros van je supporters zal doneren omdat ze je aardig vinden en benieuwd zijn naar jouw besluit om
deze actie te starten.
Tip 2: Eerst een paar donaties, dan pas verspreiden
Voordat je iedereen gaat vertellen over je actie is het verstandig om alvast een paar donaties te
hebben. Vraag je familie en beste vrienden eerst persoonlijk om een donatie te doen voordat je alle
andere mensen vraagt om te doneren. Goed voorbeeld doet namelijk goed volgen.
Tip 3: Zet de link van je actiepagina onder al je mails
Zet de link van je actiepagina met oproep onder je naam/handtekening in al je e-mails zodat
iedereen die je mailt de actie ziet.
Tip 4: Durf te vragen
Het staat iedereen vrij om ja of nee te zeggen maar durf te vragen om steun.
Tip 5: Mondeling overtuigen en met hulp van mobiel
Vertel op je werk, school, vereniging, in de kantine en feestjes over de actie die je bent gestart. En
vraag ze dan direct om je te sponsoren en niet te wachten tot ze thuis zijn. Boter bij de vis! Iedereen
kan eenvoudig met hun smartphone je actie bekijken en doneren. Bookmark je actiepagina in je
internetbrowser van je mobiel.
Tip 6: Stuur WhatsApp & sms-berichten
Maak een WhatsApp-groep aan met veel van je contacten die elkaar kennen. Stel je vraag en verwijs
naar je actiepagina. Bedank in deze groep de mensen die aangeven dat ze gaan doneren zodat alle
groepsleden dat zien. Hierdoor is de kans groter dat anderen zich ook betrokken voelen en je actie
zullen steunen. Als één schaap over de dam is...
Tip 7: Plaats regelmatig updates op Facebook, Twitter en/of LinkedIn
De actiepagina kan je op verschillende manieren delen via social media.
En vertel op je Facebook, Twitter en/of LinkedIn profiel regelmatig hoe
het staat met je actie. De kracht van een boodschap zit hem in de
herhaling…Voorbeelden van statusupdates:
 Als je meedoet aan een sportevenement: vertel wat over je
voorbereidingen.
 Bedank mensen in het openbaar elke keer als je een donatie
krijgt. Doordat anderen dit zien zullen ze eerder geneigd zijn om
dit ook te doen. Echt, het helpt!

Tip 8: Plaats nieuwsberichten op je actiepagina en deel deze
Op je actiepagina kan je eenvoudig nieuwsberichten zetten. En vergeet niet om je bericht daarna te
delen via Facebook, Twitter en/of LinkedIn (zie tip 6).
Tip 9: Benader bedrijven om je te sponsoren
Vergeet niet om ook bedrijven te benaderen om je te sponsoren. Je werkgever, een goede klant, een
fijne leverancier. Als dank kan je daarover een speciaal nieuwsbericht schrijven en verspreiden met
hun naam daarin. Of hun logo als afbeelding plaatsen op je actiepagina.
Tip 10: Betrek je donateurs bij je eindsprint!
Ervaring leert dat de laatste twee weken van je actie het meeste gedoneerd wordt. Dat is dus de
eindsprint voor je actie. Zet dan ook je eindsprint goed in en vraag je donateurs om hulp daarbij.
Want die zullen ook graag willen dat je je streefbedrag haalt.
Tip 11: Vertel wat er met het geld gebeurt
Waar zet de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis zich voor in. Vermeld dat zo concreet
mogelijk Welke projecten zijn er. Op de site www.vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl staan
voorbeelden van huidige projecten die door de stichting ondersteunt worden.
Tip 12: Post filmpjes op social media
Filmpjes scoren erg goed op social media. Maak zelf kleine vlogs waarmee je weer even aandacht
vraagt voor je actie, acties of traingen. Of post het voorlichtingsfilmpje van de stichting
https://www.youtube.com/watch?v=PUgQ1EcZpx0 waarin we laten zien hoe belangrijk steun is.
Tip 13: Schakel media in
Plaatselijke media zijn vaak geïnteresseerd in acties voor goede doelen. Zeker als het om een ludieke
of originele actie gaat. We moedigen je aan om media te benaderen en interesse te wekken voor je
actie. Als je weet dat de media aandacht gaan besteden aan jouw actie, verzoeken wij je dit vooraf
door te geven aan Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis (info@vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl)
Tip 14: Hou vol: blijf mensen herinneren!
Niet iedereen zal direct gaan doneren. Stuur daarom herinneringsmails of WhatsApp-berichten als ze
nog niet hebben gedoneerd. De aanhouder wint!

Ideeën voor acties
Diner and Friends
Maak het eenvoudig én leuk! Je hoeft niet alleen te vragen om geld, je kunt er natuurlijk ook gewoon
een toffe avond van maken. Nodig je vrienden uit voor een diner & drinks feestje bij jou thuis. Maak
er een leuke avond van, laat ze weten wat je voor de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis
organiseert en vraag of ze je daarbij willen steunen.
Tip: vraag leveranciers de producten te sponsoren.
Verjaardag
Geef je een feestje voor je verjaardag? Laat je familie en vrienden weten dat je dit jaar in plaats van
een cadeau een sponsoring wil ontvangen voor je actie voor stichting Vrienden Beatrix
Kinderziekenhuis.
Social media
Laat regelmatig op social media weten dat jij je inzet voor stichting Vrienden Beatrix
Kinderziekenhuis. Dit kun je delen via verschillende kanalen zoals Facebook, Instagram, Snapchat of
Twitter. Schrijf en deel een mooi bericht over je initiatief voor stichting Vrienden Beatrix
Kinderziekenhuis of benader mensen met een persoonlijk berichtje
Wie ben jij?
Maak van fondsenwerven een succes en blijf dicht bij jezelf. Waar ben jij goed in? Vertaal dit naar
een mooie sponsoractie en ga aan de slag. Misschien ben je wel heel sportief? Organiseer een
bootcamp!

Lege flessen
Benader de manager van de supermarkt bij jou in de buurt. Vraag of er bij het inleverautomaat voor
lege flessen een mogelijkheid mag zijn voor het doneren van de lege flessenbonnen aan jouw actie
voor stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.
Vraag je buurt, vrienden, familie, netwerk om hun statiegeldbonnetjes beschikbaar te stellen voor je
actie.
Je werk
Je werkgever zal jouw initiatief om stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis te steunen vast alleen
maar toejuichen; wat jij doet is tenslotte heel maatschappelijk verantwoord. Misschien kan het
bedrijf waar je werkt iets voor je betekenen. Een sponsoring vanuit het bedrijf of relaties benaderen
die iets voor je kunnen doen. Wie niet waagt, die niet wint!
De keuken in!
Hou jij ook zo van bakken? Dan kun je je sponsoractie koppelen aan het bakken van taarten,
cupcakes of brownies. Ga aan de slag in de keuken en maak voor familie, vrienden en collega's de
lekkerste hapjes en gebakjes. Tegen sponsoring mag natuurlijk iedereen ze proeven!
De rommelmarkt
Iedereen heeft wel spullen thuis die hij of niet gebruikt. Jij vast ook! Dat is natuurlijk zonde.
Misschien kun je er iemand anders heel blij mee maken én je kunt er veel geld mee ophalen voor
stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. Twee vliegen in één klap! Bekijk waar er vlooienmarkten
worden georganiseerd bij jou in de buurt en breng je spulletjes aan de man!
Sponsorloop
Organiseer een sponsorloop voor kinderen van een basisschool (koningsspelen, sportdag) of voor
een sportvereniging.
Bekijk hier het sponsorloop pakker van de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis
Avondvierdaagse
Benader basisscholen in je omgeving of ze de Avondvierdaagse willen lopen voor stichting Vrienden
Beatrix Kinderziekenhuis. Kinderen kunnen de kinderen sponsoren per km, per avond, deelname.
Veiling/Loterij
Organiseer een veiling/loterij. Benader lokale ondernemingen of ze hiervoor producten beschikbaar
willen stellen. Het beschikbaar stellen van producten is in veel gevallen gemakkelijker te realiseren
dan financiële bijdrage.
Lokale ondernemingen
Vraag lokale onderneming of ze je actie willen steunen. Wellicht willen ze een product beschikbaar
stellen waarvan een dele van de opbrengst naar stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis gaat.
Bijvoorbeeld een restaurant die de kindermenu’s in het teken zet van stichting Vrienden Beatrix
Kinderziekenhuis. Of een benefietmiddag/avond in het lunchcafé/eetcafé waar je veel komt
Collectebussen
Vraag of je een collectebus mag neerzetten op plekken waar je geregeld komt, zoals de
sportvereniging, buurtcafe, bakker op de hoek, etc.
Sportverenigingen
Benader je eigen sportvereniging of sportvereniging van je kinderen of ze een benefiettoernooi
willen organiseren voor stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis .

Verkoop Vrienden Pleisters
De stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis beschikt over een
Vrienden Pleister. In deze minikit zitten 10 vrolijke kinderpleisters.
Deze worden verkocht voor € 2.95 per minikit. Indien gewenst kun
je de pleisters bij de stichting opvragen en kun je deze via lokale
ondernemingen verkopen.
Benefiet
Het grote voordeel van een benefiet is, dat je de donateur er een
leuke middag/avond voor teruggeeft. Wellicht heb je contacten met
een eetcafé/lunchplek en zaalhuur, waar je iets mag organiseren. En
kun je het inhoud van de lunch/diner gesponsord krijgen.
Koppelfeestdagen aan je actie
Misschien zijn er feestdagen die je kunt koppelen aan je actie, zoals:
• verkoop paaseitjes voor het goede doel
• verkoop kerstollen voor het goede doel
• doneer je kerstpakket aan het goede doel om vervolgens een kerstgeschenken veiling op te zetten.
Koop een lootje en maak kans op een mooi kerstgeschenk

Promotie
Maak een actiepagina aan
Op www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl
• Meld je actie op op www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl
• Verhalen inspireren en verkopen. Waarom doe je mee aan de marathon van New York? Geef een
persoonlijke toelichting op je actie; waarom en waarvoor.
• Deel je actiepagina op social media of stuur de URL met een persoonlijke mail binnen jouw netwerk
• Voeg foto’s toe
Maak een Facebookpagina aan
• nodig je bestaande vrienden uit om de pagina te liken.
• Vraag vrienden je facebook pagina te delen met hun vrienden
• plaats een algemeen bericht op je facebookpagina met een link naar je doneerpagina
(steunbeatrixkinderziekenhuis.bl/……) en pin deze bovenaan vast
• houd je donateurs op de hoogte van je voorbereidingen van de marathon
• plaats af ent oe foto’s bij je berichten
• houd donateurs op de hoogte van lopende acties waaraan ze kunnen deelnemen
• vertel je donateurs wat er met het geld gebeurt.

Maak een actieposter
• Op www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl kun je een eigen actieposter aanmaken
Om nog meer aandacht voor een actie te genereren kan je gebruikmaken van de postermodule. Deze
module is een eenvoudige tool waarmee je binnen enkele minuten een PDF-bestand kunt maken van
je persoonlijke pagina, geheel in stijl van de actiewebsite.

• Vraag of je deze bij lokale ondernemingen/sportverenigingen mag ophangen.
Beschikbare promotie middelen
• collectebussen
• logo “Vrienden Beatrix kinderziekenhuis” beschikbaar
• logo “Dit is een actie voor Beatrix kinderziekenhuis”
beschikbaar
• verkoop Vrienden pleisters
• vlag
• ballonnen
• sportshirts “Ik sport voor het zieke kind. Jij ook?”
Voor het gebruik van het (actie)logo heb je vooraf toestemming van Vrienden Beatrix
Kinderziekenhuis nodig. Meld daarom je actie aan door een mail naar Vrienden Beatrix
Kinderziekenhuis.
Alle artikelen die Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis ter beschikking stelt, blijven eigendom van
Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis en dienen na afloop weer ingeleverd te worden.

Blijf je donateurs op de hoogte houden via de verschillende kanalen
Houd de stichting op de hoogte van je acties. Wellicht kunnen wij je actie ook promoten
via social media

