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Veelgestelde vragen (FAQ) 

1. Ik wil een actie starten, waar kan ik dit doen? 

Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat je in actie wilt komen voor Spieren voor Spieren en dus je gezonde spieren in 
wilt zetten voor zieke spieren. Als je op de homepage op de “doe mee” button klikt bij de button “kom in actie”, kun je 
door het invullen van het formulier eenvoudig je actie bij ons aanmelden. Wij nemen dan uiterlijk binnen 3 werkdagen 
contact met je op. 
 

2. Ik wil een actie starten, waar vind ik meer informatie?  

Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat je in actie wilt komen voor Spieren voor Spieren en dus je gezonde spieren in 
wilt zetten voor zieke spieren. Op ons actie platform kun je wat ideeën opdoen over de acties die je kunt 
organiseren. Vanuit onze jarenlange ervaring en kennis denken wij uiteraard graag mee om jouw actie zo succesvol 
mogelijk te laten verlopen. Daarnaast stellen wij voor iedere actie een promotiepakket beschikbaar wat o.a. bestaat 
uit een aantal flyers, posters, ballonnen en T-shirts. Voor vragen kan je altijd mailen naar 
spieren@spierenvoorspieren.nl. 
 

3. Is er iemand van Spieren voor Spieren aanwezig bij mijn actie? 

Wanneer er behoefte is aan de aanwezigheid van Spieren voor Spieren bij jouw actie, dan kunnen we uiteraard naar 
de mogelijkheden kijken. De mogelijkheid tot aanwezigheid vanuit Spieren voor Spieren is afhankelijk van de 
beschikbaarheid. Bij Spieren voor Spieren houden wij het team zo klein en effectief mogelijk, zodat de kosten laag 
blijven. 
 

4. Kan Pieter van den Hoogenband of een andere ambassadeur langskomen bij mijn actie? 

Het is helaas niet mogelijk dat één van onze topsport-ambassadeurs aanwezig is bij de actie. Wij hebben met de 
leden van ons Oranjeteam afgesproken dat zij aanwezig zijn bij de Wintertijd Challenge, het Spieren voor Spieren 
Gala, de Spieren voor Spieren Dag, de Spierathlon en bij bijzondere evenementen van partners. 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. 
 

5. Ik kan onze actie niet terugvinden op de evenementenkalender? 

Als je actie is aangemeld bij ons dan betekent dit niet dat deze ook automatisch op de evenementenkalender wordt 
geplaatst. Indien je wenst dat jullie actie op de evenementenkalander geplaatst wordt dan kan je hiervoor een mail 
sturen met een klein stukje tekst, de locatie, de datum en wat beeldmateriaal naar spieren@spierenvoorspieren.nl. 


