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Introductie

Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat jullie in actie willen komen voor 
Spieren voor Spieren! Zoals jullie wellicht weten zijn wij voor een groot 
deel afhankelijk van mooie, sportieve en ludieke acties die worden 
georganiseerd door scholen, verenigingen, bedrijven en personen. 
Mede door jullie hulp kunnen wij nieuwe stappen zetten in onderzoek 
naar spierziekten bij kinderen. 

Wij ondersteunen jullie graag bij het organiseren van een succesvolle 
actie. In deze actietoolkit vinden jullie stapsgewijs tips om jullie actie te 
laten slagen.

Veel plezier en succes! 
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De voorbereiding
1. Planning 

> Maak zowel een tijdsplanning voor de voorbereiding als van het evenement 

zelf. Verdeel daarbij de taken en zorg voor deadlines. 

2. Communicatie 

> Wat is de doelstelling van jullie actie? Welk deel van de opbrengst gaat naar 

Spieren voor Spieren? Wat is jullie motivatie? 

3. Sponsorlijst 

> Maak een lijst met potentiële sponsoren + het bedrag dat jullie willen vragen 

en durf dit ook te vragen! Kijk eerst binnen jullie eigen netwerk en vraag jullie 

daarnaast af welke sponsoren affiniteit hebben met de actie.
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Promotie
Ideeën en tips voor de promotie van jullie actie voor Spieren voor 
Spieren. 

De belangrijkste tips en ideeën:

1. Online sponsorpagina

2. Social Media 

3. Handtekening en logo in e-mails 

4. Persberichten naar de lokale pers 

5. Betrek het bedrijfsleven en andere sponsoren



Promotie
1. Online sponsorpagina

> Maak een actiepagina aan via www.sportenvoorspieren.nl. 

> Bepaal een realistisch streefbedrag. 

> Verspreid jullie actiepagina via email en social media. 

> Vraag vrienden en bekenden om een donatie. 

> Zij hebben de mogelijkheid om via iDeal te doneren op jullie 
actiepagina. 

> De donatie komt direct bij Spieren voor Spieren terecht. 

> Het gedoneerde bedrag wordt zichtbaar op jullie actiepagina. 



Promotie
2. Social Media 

Twitter: 

> Volg Spieren voor Spieren op Twitter: 
www.twitter.com/spierenvspieren. 

> Gebruik het twitteraccount van uw school of vereniging en tweet 
@spierenvspieren. 

> Wij kunnen jullie tweets retweeten naar ruim 3300 Spieren voor 
Spieren followers.



Promotie
Facebook: 

> Word fan op Facebook van www.facebook.com/spierenvoorspieren. 

> Plaats een bericht van de actie op het prikbord van Spieren voor 
Spieren. 

> Plaats een statusupdate op jullie eigen Facebookpagina. 

> Deel jullie Spieren voor Spieren actiepagina via jullie 
Facebookpagina. 

LinkedIn: 

> Word lid van onze LinkedIn groep: 
www.linkedin.com/groups?gid=2854328.



Promotie
3. Handtekening en Logo 

> Een leuke methode om aandacht te vragen voor jullie actie is om 
onderaan uw e-mailhandtekening een ‘Let Op’ stukje toe te voegen over 
jullie actie samen met het logo van Spieren voor Spieren. 

Voorbeeld handtekening: 

Met sportieve groet, 

Jan Jansen 

Directeur 

Let op: In het najaar van 2016 loop ik de Marathon van Chicago voor Stichting Spieren voor Spieren! Bezoek mijn 
actiepagina op www.sportenvoorspieren.nl/acties/jan-jansen en doe een mooie donatie.



Promotie
4. Persberichten voor de lokale pers 

> Door het sturen van een persbericht naar de regionale dagbladen of lokale 

weekbladen is de kans groot dat jullie actie onder de aandacht wordt gebracht. 

De lokale radio is tevens een goed medium om aandacht te vragen voor jullie 

actie. Kijk bij downloads voor een voorbeeld persbericht. 

5. Het betrekken van het bedrijfsleven en sponsoren 

> Maak een lijst van zaken die jullie nodig hebben voor jullie actie, welke te 

koppelen zijn aan potentiële sponsoren. Benader deze potentiële sponsoren en 

durf de door jullie benodigde zaken ook daadwerkelijk te vragen. Probeer zoveel 

mogelijk benodigdheden gesponsord te krijgen zodat de kosten laag blijven.
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Begeleiding
1. Evenementenkalender 

> Op de website van Spieren voor Spieren staat de veelbekeken 
evenementenkalender. Het is mogelijk om een artikel over jullie actie op 
te nemen in deze kalender. Maak een leuk stukje tekst over jullie actie 
zodat wij hem direct kunnen plaatsen. 

2. Downloadpagina 

> Nadat jullie de actie aangemaakt hebben is het mogelijk om op de 
downloadpagina verschillende producten te downloaden die kunnen 
bijdragen aan het succes van jullie actie. 



Begeleiding
3. Promotiemateriaal 

> Na aanmelding van jullie actie is het mogelijk om een promotiepakket 
opgestuurd te krijgen. Extra materiaal is te verkrijgen tegen een kleine 
vergoeding. Spieren voor Spieren vlaggen, banieren, collectebussen en 
de Spieren voor Spieren boog zijn in bruikleen. 

4. Aanbevelingsbrief 

> Spieren voor Spieren kan jullie actie ondersteunen door een 
aanbevelingsbrief te schrijven. Deze brief toont aan dat wij op de hoogte 
zijn van jullie actie en dat wij het initiatief steunen.



Begeleiding
5. Sponsorformulier 

> Op onze downloadpagina kunnen jullie een sponsorformulier per 
rondje en een sponsorformulier voor een vast bedrag vinden. 

6. Ambassadeurs 

> Spieren voor Spieren heeft momenteel 150 kind-ambassadeurs die 
zich inzetten voor de Stichting. Onze kind-ambassadeurs hebben 
allemaal een spierziekte. Het is mogelijk om één van deze toppers 
ambassadeur te maken van jullie actie.
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Afronding
Zodra de actie volledig is afgerond en het geld is verzameld kan de 
donatie worden overgemaakt naar Spieren voor Spieren. 

Afronding van jullie actie 

> Verzamel het geld. 

> Maak dit over naar bankrekeningnummer NL36INGB0000033322 te 
name van Stichting Spieren voor Spieren. 

> Doe dit onder vermelding van: ‘Donatie + Naam actie’. 

> Als de donatie is bijgeschreven ontvangen jullie zo snel mogelijk een 
betalingsbevestiging en bedankbrief.



Vragen?
Hebben jullie nog vragen over het organiseren van een actie? 

Wij helpen jullie graag! 

Neem voor meer informatie contact op met Spieren voor Spieren via 
spieren@spierenvoorspieren.nl of bel naar 020-2611782.



Bedankt!




