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STICHTING SPIEREN VOOR SPIEREN 



 

 

 

Actievoorwaarden voor het organiseren van een actie voor Stichting Spieren voor Spieren. 

 

Wij zijn iedereen die een actie organiseert voor Stichting Spieren voor Spieren ontzettend dankbaar. Wij 

zijn voor een groot deel afhankelijk van mooie, sportieve en ludieke acties die worden georganiseerd 

door personen, bedrijven, scholen en verenigingen.  

 

De Stichting Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met een spierziekte. Opbrengsten van fond-

senwervende activiteiten worden snel en effectief ingezet ten behoeve van onderzoek naar spierziekten 

en de verbetering van het diagnose- en behandelingstraject. Hiervoor richt de Stichting diverse kinder- 

en expertisecentra op. Onder het motto ‘Gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren’ ondersteu-

nen veel (ex) topsporters de doelstellingen van de Stichting. Alles is erop gericht om spierziekten de 

wereld uit te helpen. Om de kwaliteit van leven te verbeteren investeert de Stichting in de ontwikkeling 

van hulpmiddelen en worden er jaarlijks diverse leuke activiteiten voor kinderen met een spierziekte 

georganiseerd. 

 

Ontzettend fijn dat jij ons wilt helpen met het bereiken van onze doelstellingen. Om ervoor te zorgen dat 

jouw actie aansluit bij onze missie en doelstellingen, hanteren we de volgende actievoorwaarden: 

> Jouw actie sluit aan bij onze missie en ons motto. Dit betekent dat de actie geen betrekking heeft op 

zaken die slecht zijn voor het lichaam. Daarnaast vinden we acties die erotisch of pornografisch 

getint zijn niet gepast. Sommige acties kunnen afgewezen worden op grond van ‘ongeschikt voor 

Spieren voor Spieren’. Dit is door Stichting Spieren voor Spieren zelf in te vullen en te bepalen. Mocht 

je twijfelen of jouw actie bij Spieren voor Spieren past, neem dan contact met ons op via 020-

2611782. 

> Meld je actie bij ons aan via de website van Spieren voor Spieren of via spieren@spierenvoorspie-

ren.nl. 

> Zorg ervoor dat de boodschap met betrekking tot de donatie aan Spieren voor Spieren helder en 

transparant is. Op welke manier zamel je geld in voor Spieren voor Spieren en welk bedrag of per-

centage wordt er gedoneerd aan de Stichting.  Bijvoorbeeld: “X Euro van uw inschrijfgeld doneren 

wij aan Stichting Spieren voor Spieren”. Indien je twijfelt over de wijze waarop je de boodschap met 

betrekking tot de donatie communiceert, neem dan contact met ons op via spieren@spierenvoor-

spieren.nl. 

> We vinden het leuk om te communiceren over jouw actie op onze evenementenkalender. Het is 

prettig wanneer je zelf een omschrijving en een foto van de actie aanlevert zodat wij deze kunnen 

plaatsen. Door het organiseren van een actie geef je Stichting Spieren voor Spieren toestemming 

om je gegevens te gebruiken voor communicatiedoeleinden. 
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> Het is belangrijk dat je duidelijk communiceert dat de actie vóór Stichting Spieren voor Spieren wordt 

georganiseerd, oftewel Spieren voor Spieren is de begunstigde. Als je de naam “Spieren voor Spie-

ren” wilt verwerken in de naam van de actie, is het alleen toegestaan om “voor Spieren voor Spieren” 

te gebruiken.  

> Het logo van Spieren voor Spieren mag niet worden bewerkt en het gebruik ervan is uitsluitend toe-

gestaan met onze toestemming. Wanneer u het logo wilt gebruiken voor uw actie kunt u contact 

opnemen via spieren@spierenvoorspieren.nl. 

> Alle communicatie-uitingen met betrekking tot Spieren voor Spieren dienen vooraf door ons goedge-

keurd te worden. 

> Indien je foto’s of teksten van anderen wilt gebruiken, denk er dan aan om vooraf toestemming te 

vragen aan de fotograaf en/of de auteur. Dit geldt tevens voor foto’s van de sporters uit het Oranje-

team van Spieren voor Spieren. 

> Vergeet niet om toestemming te vragen wanneer je promotiemateriaal ophangt in openbare ruimtes. 

> Zorg ervoor dat je in het bezit bent van de benodigde vergunningen bij de organisatie van een actie. 

> Stichting Spieren voor Spieren is niet aansprakelijk voor enige schade die jij lijdt en/of mocht lijden 

in verband met jouw actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Je vrijwaart Stichting Spieren voor 

Spieren van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw evenement of actie. De vrij-

waring heeft mede betrekking op alle schade en/of kosten die een andere partij in verband met een 

dergelijke aanspraak lijdt of maakt. 

> De sporters uit het Oranjeteam zijn alleen aanwezig bij de Wintertijd Challenge, het Spieren voor 

Spieren Gala, de Spieren voor Spieren Dag, de Spierathlon en bij bijzondere evenementen van part-

ners. Al onze ambassadeurs zetten zich op vrijwillige basis in voor Spieren voor Spieren en zouden 

door het enorme aantal aanvragen de dagen hiermee ruimschoots kunnen vullen. We hopen dat je 

hier begrip voor hebt. Wel kunnen wij kijken of 1 van onze 150 kind-ambassadeurs aanwezig kan 

zijn bij jouw actie. Alle kind-ambassadeurs hebben een spierziekte, maar vinden het desondanks 

geweldig om zich in te zetten voor de stichting en zijn graag betrokken bij de acties die voor hen 

worden georganiseerd. Hoe mooi is het om daadwerkelijk te kunnen laten zien voor wie wij allemaal 

in actie komen. 
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Promotiematerialen 

Spieren voor Spieren kan jouw actie ondersteunen met promotiemateriaal (polsbandjes, T-shirts, ballon-

nen, posters en flyers). Mocht je extra promotiemateriaal nodig hebben dan kun je deze tegen een kleine 

vergoeding bij ons bestellen. De kosten voor de promotiematerialen zijn te vinden in het overzicht met 

promotiematerialen. Dit kostenbewustzijn is nodig omdat we zoveel mogelijk inkomsten direct willen be-

steden aan onze doelstellingen. 

 

Naast het standaard promotiepakket is het mogelijk om een collectebus, vlag en banier te gebruiken 

tijdens jouw actie. Laatstgenoemde promotiematerialen dienen na jouw actie weer teruggestuurd te wor-

den naar: 

 

Stichting Spieren voor Spieren 

Pand Zuid 

IJsbaanpad 9-11 

1076 CV Amsterdam 

 

Doneren 

De donatie kun je overmaken op rekeningnummer (IBAN): NL36INGB0000033322 te name van Stichting 

Spieren voor Spieren, onder vermelding van “donatie + naam actie”. 

 

Meer informatie over Stichting Spieren voor Spieren kun je vinden op www.spierenvoorspieren.nl.  

Hartelijk dank en veel succes bij de organisatie van jouw actie! 
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