Haal in 6 weken je startbewijs voor Schaats voor KiKa!
To Do

Week 1

Begin jezelf te sponsoren
met € 50.

€ 50,

Stuur een sponsor
wervende mail naar ten
minste 20 bekenden
(mensen die je kent via een
sportvereniging,
jeugdbeweging, je
stad/gemeente, etc.) en
vraag om een gift van
minimaal € 15. Of vraag
GROOTS!

€ 300,

Vraag aan 8 van je vrienden
jou te sponsoren met
minimaal € 25.

€ 200,

TIP Vraag je leidinggevende
en de baas van jouw
leidinggevende om steun.

Vraag 4 van je meest naaste
collega’s jou te sponsoren
met minimaal € 20.

€ 80,

TIP  Organiseer een
“carwash” voor je collega’s
en vraag hier een leuk

Week 2

Check

Als ik het minimum
vraag dan krijg ik….

Als ik GROOTS vraag,
is alles mogelijk!

Week

TIP  Soms geven diegenen
waarvan je het minst
verwacht het meest, dus
vraag GROOTS!
TIP  Laat je sponsoren per
aantal km van de totaal af
te leggen route. Zo maak je
je actie concreet.

bedrag voor!
Week 3

Vraag ten minste 10 mensen
via social media
(Facebook, LinkedIn, Twitter)
jouw te sponsoren met
minimaal € 10.

€ 100,

Vraag jouw bedrijf of een
bedrijf waar je klant van bent
jou te sponsoren met € 100.

€ 100,

IDEE  Vraag je baas of hij
een percentage van de winst
van een dag / week aan jou
wil besteden. Heb jij een
overvloed aan vakantiedagen
staan? Vraag je baas deze te
doneren, zo heb je er beiden
wat aan!

Week 4

Vraag minimaal 3 bedrijven
of organisaties waar jij
regelmatig komt om een gift
(tandarts, dokter, bakker,
fietsenmaker, slager, etc.).
Vraag minimaal € 50 of
vraag GROOTS!

€ 150,

TIP  Vraag GROOTS. Zij
willen jou als klant houden en
het is nog aftrekbaar bij de
belasting ook!

Week 5

Houd een geweldige
sponsoractiviteit met
minimaal 20 vrienden en
familieleden. Vraag iedereen
een bijdrage van minimaal
€ 25.

€ 500,

ADVIES  nog meer leuke
ideeën: lunch (ook voor je
collega’s), bak taarten,
organiseer een event,
verkoop spullen via
Marktplaats etc.

Week 6

Laat geen geld onbenut! Mail
al je huidige sponsors of zij
via hun werk spullen zouden
willen doneren voor
jouw activiteit. Zo kun je deze
spullen veilen of verkopen op
een rommelmarkt.

€ 200,

GEFELICITEERD! Je hebt
je startbewijs en hebt in
slechts 6 weken tijd meer
dan € 1.500 verzameld!

Subtotaal:
€ 1680,

