
Leuke ideeën voor KiKa-sponsoracties

SPONSORTOOLKIT



Fantastisch dat je mee doet met Run for KiKa! Samen met alle Runners gaan we zoveel mogelijk 

geld inzamelen voor KiKa: Stichting Kinderen Kankervrij. KiKa heeft als doel om de genezingskans 

voor kinderen met kanker te verhogen: van 75% nu naar 95% in 2025. Om dit te realiseren, is er 

nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, 

waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen.



Sponsors werven: Iedereen kan het!
Laat jouw KiKa-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:

Maak een stappenplan
Wat is je doel: 500 euro ophalen, 1000 of 2000 Euro? Maak een 

stappenplan. Stap 1 is welke mensen je gaat benaderen. Stap 2 

is welke acties je organiseert. De volgende tips helpen je verder 

op weg met het plan.

1

Profiel
Voeg een profielfoto, omslagfoto en motivatie toe aan je 

persoonlijke pagina op www.runforkika.nl. Met een paar 

muisklikken kunnen vrienden en familie je meteen sponsoren. 

2

Sponsor jezelf
Begin met een zelfdonatie en laat zien dat je er echt voor gaat. 

Goed voorbeeld doet volgen. Je kunt potentiële sponsors 

vragen om jouw sponsoring te evenaren.

3

Wees niet bang
Wees niet bang om te vragen & zorg voor een persoonlijk 

gesprek Sommige mensen zijn verlegen om geld te vragen. 

Waarom? Je vraagt de sponsorbijdrage niet voor je eigen 

portemonnee, maar voor een mooi en belangrijk doel: KiKa! 

Probeer het gewoon en maak er een persoonlijke vraag van. 
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Facebook (messenger)
Gebruik Facebook om al je vrienden via 

persoonlijke berichten te benaderen. 

5

Toolkits
Sponsorformulieren, posters, een Facebookomslagfoto 

of visitekaartjes…. maak er gebruik van! 

Op de website van Run for KiKa staan alle handige 

downloads.

6

Netwerk
De voornaamste reden dat mensen sponsoren is 

simpelweg omdat ze worden gevraagd. Stel een lijst op van 

iedereen die je kent en die je zou kunnen 

benaderen. Begin dichtbij en denk in steeds grotere cirkels: familie, 

vrienden, buren, collega's, sportclubs, 

kennissen, werkgevers en bijvoorbeeld lokale bedrijven.
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Kom in actie
Auto’s wassen, kalenders maken, taarten bakken, feestjes organ-

iseren - we hebben al heel veel leuke ideeën voorbij zien komen. 

Een simpele avond thuis met snack en drankjes kan zo veran-

deren in een sponsorwervingssucces. Zoek in de toolkit naar 

alle originele acties.
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Teamwork
Organiseer sponsoracties samen met je loopmaatje(s). Dit is niet 

alleen nuttig, maar ook heel gezellig! Laat zien dat jullie samen 

voor hetzelfde doel gaan. Vraag vrienden en familie je te helpen 

bij sponsoracties. 
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Bedank je sponsor
Bedank elke sponsor. Als je sponsorwervende visitekaartjes of 

sponsorformulieren aan het uitdelen bent, wees bereid om je 

potentiële sponsors iets kleins te geven – een sticker, lintje, snoep 

of een kaartje – als dank voor hun sponsoring. Benader je een 

bedrijf? Denk dan aan een tegenprestatie. Media-exposure is 

aantrekkelijk. Dit kan bijvoorbeeld door een logo van de sponsor 

op jouw runnersshirt te plaatsen.
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Sponsors werven: Iedereen kan het!
Ga naar je persoonlijke pagina op www.runforkika.nl of print het sponsorformulier uit en laat 

de sponsor het formulier schriftelijk invullen.

Info voor de deelnemer:

Vul het complete sponsorformulier in op

www.runforkika.nl/sponsor-nu

Het sponsorbedrag staat dan meteen op 

jouw sponsorteller!

   Van 75% genezingskans nu naar 95% in 2025

   Verbetering van de kwaliteit van behandeling

   Vermindering van de bijwerkingen na de behandeling

Help kinderkanker de wereld uit!

Ik sponsor deelne
mer/team:

(deze boodschap is zichtbaar op de deelneme

SPONSOR EEN RUNNER EN STEUN KIKA!

Persoonlijke boodschap:

Naam:

Email:

Plaats:

Telefoon:

Adres:

Postcode:

Handtekening:

bij €27,50 of meer maak je kans op mooie prijzen uit de Run for KiKa Loterij!

voor versneld resultaat in de strijd tegen kinderkanker

voor het doel: 95% genezing van kinderen met kanker in 2025
voor 75% van de kinderen met kanker die op dit moment geneest

Een ander bedrag, namelijk:

Ik sponsor voor een bedrag van:

IBAN:

Rekeninghouder:

Ik geef toestemming om dit bedrag binnen 7 dagen 

te incasseren. Run for KiKa rekent €0,50 

van € 27,50 en hoger).

€27,50

€50,-

€70,-

€95,-

Bij sponsoring van €27,50 of meer maak je kans op prachtige prijzen

ans nu naar 95% in 2025
ans nu naar 95% in 2025

an behandelingan behandeling

en na de behandeling
en na de behandeling

wweerreld uit!eld uit!

e boodschap is zice boodschap is zichhtbaar op de deelneme
tbaar op de deelneme

TEUN KIKA!TEUN KIKA!

e boodschap:e boodschap:

aak je kans op prachtige prijzen
aak je kans op prachtige prijzen



Laat je inspireren!
Jaarlijks worden er meer dan 4.000 acties voor KiKa georganiseerd. De afgelopen jaren hebben 

al heel wat originele en succesvolle acties voor KiKa de revue gepasseerd: van oliebollen bakken 

tot aan spinningmarathons. Je kan het zo gek niet bedenken. Laat je inspireren door 

onderstaande acties en organiseer ook een actie in jouw omgeving!

Kunstveiling
Organiseer een creatieve kunstveiling. Leerlingen van 

het Sint Lucas College in Eindhoven hebben hun zelf-

gemaakte werk tijdens een kunstveiling en kunstmarkt 

verkocht met een recordopbrengst van 2.000 euro. Ze 

regelden een echte veilingmeester en hadden een 

ruimte waar alle kunstwerken tentoon werden 

gesteld. 

Marathon
Organiseer een sportieve marathon. Wat dacht je van 

spinning, zwemmen, golf of misschien wel voetbal? 

Sportclub Optisport heeft een zumbamarathon 

georganiseerd. Op een zaterdagmiddag konden 

deelnemers, voor 10 euro, meedoen aan een 

workshop. 

Vrijmarkt
Kijk op zolder welke spullen je kwijt zou kunnen. 

Vraag vrienden en familie om rommel en ga op een 

vrijmarkt staan. Ook leuk: maak zelfgebakken wafels, 

bak poffertjes, maak een XL-grabbelton met ludieke 

cadeautjes en verkoop koffie en thee. 



Obstakelrun
Omdat kinderen met kanker elke dag in aanraking 

komen met grote obstakels bedacht een sportclub uit 

Waspik een spectaculaire obstakelrun. Tijdens deze run 

moesten deelnemers door de modder en over 

obstakels heen om de finish te halen. Met deze uitda-

gende run hebben zij een bedrag van €735,- euro opge-

haald!

Speciale sportweek
Zit jij bij een club of vereniging? Organiseer een spe-

ciale KiKa-sportweek! Tijdens het Open Jeugd Toer-

nooi van Breukelen werd er met 200 deelnemers een 

speciale tennisweek georganiseerd. Kinderen konden 

een eetkaart aanschaffen en dagelijks smikkelen van 

broodjes hamburgers, pannenkoeken en een grote 

barbecue. Dit werd allemaal verzorgd door de plaat-

selijke supermarkt. De gehele opbrengst hiervan ging 

in de pot voor KiKa. Verder zijn er bijna 1.000 lootjes 

verkocht voor de loterij. Voor vijftig cent per lootje 

maakte iedereen kans op mooie prijzen. Al deze 

acties hebben ervoor gezorgd dat er €1.300,- is opge-

haald!

Niet alleen hebben we vorig jaar een mooi bedrag met elkaar opgehaald voor KiKa, 
het was ook een enorm leuke ervaring - samen met collega’s - mee te doen aan 
een groot evenement en je steentje bij te dragen aan zo’n goed doel!

Ramona de Roode
Deelnemer Run for KiKa 2014



Diner
Regel een mooie ruimte en stel een heerlijk menu 

samen. Een jongerenvereniging in Boskoop heeft 

bijvoorbeeld een gemeentediner georganiseerd. 

Hierbij hebben zij 90 mensen van een heerlijk 

vier-gangen diner mogen voorzien. Het diner is volle-

dig door de jongeren bedacht, voorbereid, klaarge-

maakt en uitgeserveerd. Dankzij dit succes is het 

mooie bedrag van €1215,- opgehaald!

Statiegeldzuilen
KiKaRunner Berry van Schaik 

maakt zelf houten zuilen en 

regelt met plaatselijke 

supermarkten dat hij de 

statiegeldzuilen mag plaatsen. 

Regelmatig leegt hij de zuilen en 

met een zeer positief resultaat: 

het afgelopen jaar heeft hij met 

deze actie duizenden euro's 

opgehaald voor KiKa.

Bingo
Organiseer een Bingo met leuke gesponsorde 

cadeaus en vraag voor elke bingo-kaart een bedrag 

voor KiKa. Dita en Dennis organiseerde op een rond-

vaartboot in de grachten van Amsterdam een speciale 

bingo: Dita’s Bingo Ballen Boot. Vier uur lang werd er 

bingo gespeeld. Een deel van de baromzet en de 

opbrengst van de bingo ging naar KiKa!



Meezingavond/karaoke-avond: 
Van Nederlandstalige liedjes tot jaren 80 hits… vraag entreegeld en verkoop 

drinken en hapjes. 

Estafetteloop: 
Zet een parcours uit en laat kinderen uit de buurt of van een basisschool 

gesponsord rondjes lopen.

Fancy Fair: 
Organiseer op een school, het werk of in de buurt een Fancy Fair. Maak een 

markt met leuke kramen en verkoop zelfgemaakte spullen, eten en drinken, 

maak muziek, etc. 

Organiseer een vrijdagmiddagborrel 
Op werk of bij de je (sport)vereniging

Verkoop zelfgemaakte spullen: 
Sieraden, vogelhuisjes of flessen wijn bijvoorbeeld! 

Contact
Bel of mail ons gerust als je vragen hebt! Wij helpen je graag. 
T 088 366 54 13
E info@runforkika.nl

‘Schaam je niet en vaag iedereen die je kent of waar je komt. Er is nog nooit iemand 
die mij heeft gezegd dat het irritant is dat ik om sponsorgeld vraag voor KiKa.’

Erwin Flohr 
Deelnemer Run for KiKa 2014

Nog een greep uit de acties die de revue passeerden: 


