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De droom van Spieren voor Spieren

Spieren voor Spieren droomt van een wereld waarin kinderen niet langer lijden aan of onder 
een spierziekte. Met onze sportieve actievoerders, partners, donateurs, vrijwilligers, met de 
inzet van onze topsport- en kind-ambassadeurs en met sportieve fondsenwervende acties & 
evenementen komen wij in actie en halen wij zoveel mogelijk geld op. 

Jouw bijdrage betekent veel voor alle 20.000 kinderen in Nederland die lijden aan of onder 
een spierziekte. Alle opbrengsten van fondsenwervende acties worden besteed aan onder-
zoek en aan diagnostiek, behandeling en zorg in onder andere het Spieren voor Spieren 
Kindercentrum in Utrecht. Maar ook aan hulpmiddelen en mooie 
evenementen die een beetje geluk brengen.

Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat jij in actie wilt komen en jouw 
gezonde spieren in wilt zetten voor zieke spieren. In deze toolkit helpen 
wij je graag verder met jouw fondsenwervende actie. 

Lees meer op www.spierenvoorspieren.nl 
of bezoek onze social mediakanalen!

Heel
veel

succes!

LEES HIERONDER HET INSPIRERENDE VERHAAL 
OVER EEN ACTIE DOOR EEN GROEP COLLEGA`S

Brussel Marathon voor FSHD Een groep fanatieke collega’s heeft zich ingezet om geld 
in te zamelen voor onderzoek naar FSHD. De groep heeft 
dagelijks te maken met deze spierziekte door hun col-
lega Kevin die hier helaas door getroffen is. Doordat er 
nog zeer weinig bekend is over FSHD is er ook nog geen 
genezing mogelijk. Zelfs het verval van de spieren is niet 
echt tegen te houden.

De werknemers hebben daarom hun gezonde spieren 
ingezet om een mooi geldbedrag in te zamelen voor 
onderzoek. De groep collega’s is daarom met zijn allen de 
Brussel Marathon gaan lopen en heeft daarmee €12.000,- 
opgehaald!



Tips & tricks

Iedereen kan sponsors werven! Onderstaande tips helpen je 
om zoveel mogelijk sponsors te werven.
Tip 1: Geef het goede voorbeeld!
Door jezelf te sponsoren is er een start, ben je van de nul euro af en vergroot je het vertrouwen 
van je sponsor in jou. Je kunt potentiële sponsors vragen jouw sponsoring te overtreffen 
natuurlijk!

Tip 2: Persoonlijke sponsoring
Met een foto van jezelf en een persoonlijke motivatie over jouw actie creëer je een 
persoonlijke actiepagina op www.sportenvoorspieren.nl. Met een paar muisklikken kunnen 
familie en vrienden je meteen sponsoren. Heel gemakkelijk en je ziet direct wat er op jouw 
sponsorteller staat.

Tip 3: Gebruik wat er al is
De voornaamste reden dat mensen sponsoren, is simpelweg omdat ze worden gevraagd. Het 
is een drempel. Maar je doet het niet voor jezelf, maar voor alle 20.000 kinderen met een 
spierziekte. Je stuurt een persoonlijke e-mail aan iedereen in je adresboek. Eén algemene mail, 
maar iedereen schrijf je natuurlijk persoonlijk met zijn of haar naam aan.

Tip 4: Creativiteit is key
Ga aan de slag! Was auto’s, bak taarten voor familie en vrienden, verkoop je spullen tijdens een 
garage sale, organiseer een pubquiz , vorder alle lege flessen en vooral lege kratten van je 
omgeving en lever die in. Het is zo gek niet te bedenken, of het is al gedaan en heeft veel 
sponsorgeld opgeleverd. 

Tip 5: Spieren voor Spieren
Vertel bevlogen over het werk van Spieren voor Spieren om je sponsors enthousiast te maken. 
Zorg dat je de hoofdzaken op een rijtje hebt en vertel waarom jij het zo belangrijk vindt dat er 
meer geld voor onderzoek wordt opgehaald. 

Tip 6 : Maak een stappenplan
De belangrijkste stap heb je al gezet. Je weet namelijk waarom je in actie komt! De volgende 
stap is het maken van een stappenplan. Welke stappen ga je zetten om jouw actie een succes 
te laten worden?



Stappenplan
Stap 1: Tijd en geld
In het plan inventariseer je hoeveel tijd je hebt en hoeveel geld je bij elkaar wilt krijgen. Als je 
met een team gaat sponsorwerven, verdeel je de taken. Begin ruim van te voren en niet op 
het laatste moment.

Stap 2: Vrienden, familie etc...
Breng al je vrienden, studiegenoten, familieleden, collega’s en kennissen in kaart. Begin met 
de meest dichtstbijzijnde mensen en maak de kring steeds wijder. Dat levert een hele reeks 
namen op. Als je met een groep bent, ontstaat er een enorme lijst!

Stap 3: Aanpak
Sommigen zie je elke dag, sommigen heb je
een jaar niet meer gesproken. Dat vraagt om 
een verschillende aanpak. Werk je in een 
team aan het sponsorwerven? Bedenk bij 
elke potentiële sponsor wie van jullie team 
de meeste kans heeft op een persoonlijk 
contact. Bedenk wie je gaat spreken, bellen 
of mailen.

Houd bij wie je al gevraagd hebt om sponsor te worden. Begin bijvoorbeeld met een reeks 
persoonlijke gesprekken. Stuur meteen daarna een leuke herinneringsmail en blijf daarna in 
contact met je sponsors. Na een tijdje nogmaals vragen is aan te raden: veel mensen leggen je 
mail of verzoek even naast zich neer en vergeten het dan.

Veel sponsors vinden het prettig om een duidelijk bedrag te horen. Durf te vragen: als je € 5,- 
vraagt, ontvang je zelden € 250,-. Natuurlijk is iedereen vrij om net zoveel te geven als ze zelf 
willen, maar een concreet bedrag helpt sponsors over de streep. Noem een bedrag dat past 
bij de bewuste persoon of organisatie en rond dit naar boven af.
Laat regelmatig iets horen (een mail, een whatsapp, een post of tweet), dat vinden sponsors 
en potentiële sponsors zeker leuk. Hoe gaat het trainen? Hoeveel geld moet je nog ophalen? 
Wat gaat er goed, maar ook wat gaat er minder goed?

Stap 4: Bedanken
Bedanken een open deur? Helaas: veel mensen die geld geven aan een goed doel horen nooit 
een bedankje. Laat jou dat niet gebeuren. Bedank je sponsors meteen: het liefst persoonlijk, 
maar ook per mail, telefoon, et cetera. Vraag ze eventueel om ideeën om nog meer geld bij 
elkaar te brengen: elke sponsor heeft weer een eigen netwerk en via-via komen er misschien 
meer sponsors en/of leuke ideeën binnen.

``Spieren voor Spieren betekent 
ontzettend veel voor mij en ik wil 
graag iets terug doen voor alle 
mooie momenten die ze mij 
geven! Ik vind het leuk om creatief 
bezig te zijn en heb al heel veel sleutelhangers 

gemaakt en verkocht, om alle kinderen met een 

spierziekte te helpen!`` - Bente Appelo, 11 jaar



Stappenplan
Stap 5: Benader de bedrijven
Meestal begin je met de mensen in je omgeving, maar zet vooral ook alle mogelijke bedrijfs-
sponsors in je plan. Allereerst je eigen werkgever, maar vergeet ook andere bedrijven waarmee 
jij in aanraking komt niet. In de buurt, in je stad, in de regio: bedenk hoe je ze kunt benaderen. 
Ken je er iemand? Bedrijven zijn uitstekende sponsors als je er een ingang hebt.
Bedrijfssponsors willen graag iets terug voor hun sponsorbijdrage. Bedenk een tegenprestatie: 
een vermelding in je communicatie naar buiten, een dag werken. Ook leuk: een enthousiaste 
presentatie bij een bedrijf, waarin je vertelt over Spieren voor Spieren.

Stap 6: Acties, acties, ACTIE!
- Vraag als verjaardagscadeau een, natuurlijk enorme, sponsorbijdrage!
- Organiseer een huisfeest/barbecue/borrel/bierproeverij/pubquiz/lunch in de buitenlucht  
 voor vrienden en familie. Halverwege deel je sponsorformulieren uit of je vraagt een   
 deelnamefee.
- Haak aan bij belangrijke data en evenementen: een Paasmarkt, een Koningsdagactie,   
 verkoop en werf.
- Zet anderen voor je aan het werk. Schakel kids in! Je eigen kinderen, neefjes, nichtjes of
 buurkinderen: ze zullen het prachtig vinden om te helpen sponsorgeld binnen te krijgen  
 door langs de deuren te gaan of door een project/evenement/spel op school.
- Een speciale oproep in mei (vakantiegeldmaand!) onder vrienden en collega’s: doneer 5%  
 van je vakantiegeld.

Stap 7: Publiciteit
- Gebruik internet op zoveel mogelijk manieren. Zorg voor filmpjes, foto’s en leuke, 
 inspirende quotes en verhalen en houd je team-/persoonlijke pagina bij. Verder: alle 
 social media waarop jijzelf en je sponsors actief zijn.
- Denk dichtbij. Waar zitten je sponsors? Waar ga je sponsors zoeken? Welke lokale media  
 raadplegen deze mensen? Probeer deze informatie goed te gebruiken om zo effectief   
 mogelijk te werk te gaan.
- Je hebt meer kans op aandacht als er een nieuws insteek is. De eerste training, voorval  
 len tijdens het sponsorwerven, een hartveroverende actie van je nichtje: alles kan een   
 mooie insteek zijn voor nieuws. Ook bijzondere omstandigheden van teamleden en teams  
 zijn waardevol.
- Ga je voor de lokale bladen en tijdschriften? Wees dan goed voorbereid op wat jij eruit wil  
 halen, wat de journalisten en de bladen willen en wat ze jou/jullie kunnen vragen. Je kan  
 ook een persbericht versturen. Tips nodig voor een persbericht?



Inspirerende acties

Er worden jaarlijks ontzettend veel acties speciaal voor 
Spieren voor Spieren georganiseerd. We hebben voor zowel 
kinderen als volwassenen een aantal voorbeelden van 
geslaagde acties.
Je kunt natuurlijk ook een actie organiseren met een team. Ervaring leert dat deel-
nemers die als team acties organiseren gemiddeld meer sponsorgeld ophalen dan 
individuele deelnemers. Laat je inspireren door onderstaande acties en kom in actie!

Serviceclubs Voetbalverenigingen

Loop Fiets Proef Marathon
Tijdens de Loop Fiets 
Proef Marathon kan je de 
landschappelijke omge-
ving en heerlijke produc-
ten uit Drenthe beleven 
op een sportieve en 
gezellige manier. Is het 
lopen van een hele 
marathon teveel, dan kan je je ook als duo op-
geven. Afwisselend lopend en fietsend wordt de 
volledige afstand met z’n tweeën afgelegd. Zo 
loop je een halve marathon, maar beleef je een 
hele marathon. Is de hele marathon teveel, dan 
kun je ook starten op de halve marathon.

    Kiwanis lunch
    Op 18 september is   
    er een speciale    
    Spieren voor   
    Spieren lunch   
georganiseerd door Kiwanis. Het beloofde een 
culinair event te worden waarbij Kiwanis Mark en 
Leij Goirle zich inzetten voor kinderen met een 
spierziekte. Tijdens de lunch is kind-ambassadeur 
Viggo Severijns aanwezig geweest om onders-
teuning te bieden bij de introductie van Spieren 
voor Spieren. 

Kiwanis heeft met de lunch in totaal € 23.000,- 
opgehaald voor Spieren voor Spieren!

    Snurkfestijn
    In het weekend van 24   
    en 25 juni heeft bij vv   
    SJC uit Noordwijk weer  
    het jaarlijkse Snurkfestijn  
    plaatsgevonden.

De jongste jeugdleden waren ingedeeld in teams, 
met als thema Superhelden en naast veel voetbal 
waren er allerlei activiteiten.

Traditioneel zijn er in de laatste weken weer alle-
maal ludieke acties uitgezet om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor Spieren voor Spieren met 
een eindbedrag van € 6.800,- als resultaat!

Ontbijtjes bezorgen
Leden van de voetbalvereniging HSSC ‘61 uit Hei- 
en Boeicop hebben op een zaterdag ochtend 
ontbijtjes bezorgd bij mensen thuis. Met behulp 
van de jeugd werden zo’n 425 ontbijtjes bezorgd. 
Bovenop het opgehaalde bedrag van de ontbi-
jtactie komt nog de opbrengst van de verloting 
op de sponsoravond. Op deze wijze wil HSSC ‘61 
gestalte geven aan de slogan ‘meer dan voetbal’.



Inspirerende acties
Hardlopen Fitness

Dam tot Damloop
50.000 hardlopers mee-
doen aan de 34e editie 
van de Dam tot Damloop. 
De ongeëvenaarde sfeer, 
de IJtunnel, één van de 
grootste Businesslopen 
ter wereld en het feit dat 
start en finish in twee verschillende steden liggen, 
maken dit evenement zo bijzonder. De afstand is 
10 Engelse Mijl, waaraan ook elk jaar een aantal 
wereldtoppers meedoet. Daarnaast worden in 
Zaandam en Amsterdam-Noord de Mini Dam tot 
Damlopen georganiseerd. Verschillende hardlop-
ers nemen jaarlijks deel aan de dam 

    SingelSwim Utrecht
    De SingelSwim Utrecht  
    is de enige     
    zwemtocht door de oud 
    ste verdedigingsgracht 
van Nederland: de Utrechtse Singel. Het idee van 
de SingelSwim Utrecht is in 2013 ontstaan. In 2015 
is het de initiatiefnemers gelukt om de eerste 
editie met succes te organiseren. De SingelSwim 
Utrecht staat geheel in het teken van fondsen bij 
elkaar zwemmen en aandacht vragen voor het 
goede doel: spierziekte FSHD. Het initiatief wordt 
ondersteund door de FSHD Stichting en Stichting 
Spieren voor Spieren.

Het donatiegeld dat op wordt gehaald tijdens 
de SingelSwim komt voor 100% ten goede aan 
onderzoek naar de spierziekte FSHD. 

    Hilversum City Run
    Hét hardloopevenement  
    van ‘t Gooi. Na vele train- 
    ingsuren zetten    
    duizenden lopers zich in  
    voor een sportieve   
    prestatie en   
voor de organisatie Spieren voor Spieren. Met een 
parcours van zowel vijf als tien kilometer gaat de 
run net als voorgaande jaren dwars door de Me-
diastad. Het start- en finishpunt is dit jaar op het 
marktterrein Langgewenst.

    Spinning Marathon
    In Rijen is er een spin- 
    ning marathon gehoud 
    en voor Spieren voor  
    Spieren. Deze   
    spinning marathon vond 
plaats van 18.00 uur tot 22.00 uur bij The Factory 
Sport & Fun in Rijen. Er is 4 uur gespind en zo is 
er een mooi bedrag opgehaald om Spieren voor 
Spieren te steunen. Dit evenement was toegan-
kelijk voor iedereen, zowel voor de klanten van 
The Factory Sport & Fun als voor mensen die niet 
lid zijn van de sportschool, iedereen mag hier aan 
deelnemen. De spinning marathon is in een grote 
groepslesruimte gehouden, deze ruimte stond 
vol met 50 fietsen. De deelnemers konden voor 
de spinning marathon individueel of als groep 
fietsen kopen (€ 40 per fiets). De deelnemers 
hoefden niet de volledige uren vol te maken, zij 
mogen zelf kiezen hoeveel uur ze gaan spinnen.

Barbell Cage Battle
De Barbell Cage Battle is een teamwedstrijd. De 
teams zullen het tegen elkaar gaan opnemen in 
een ‘cage’ (kooi). In totaal krijgen de teams drie 
verschillende barbell workouts voorgeschoteld.

Aan wat voor soort workouts kunnen we denken? 
Wat dacht je van de bekende Girls-WOD Grace 
en Isabel, Hero-WOD DT of een barbell complex.

Naast het neerzetten van een mooie en spectac-
ulaire wedstrijd is het doel van de Barbell Cage 
Battle vooral om zoveel mogelijk geld in te zame-
len voor het goede doel: Spieren voor Spieren. 
”Samen met Spieren voor Spieren vinden wij dat 
ieder kind met een spierziekte spierkracht en dus 
spierballen verdient. Daarom organiseren wij de 
Barbell Cage Battle”, aldus de organisatie.

Zwemmen



Acties bij bedrijven
Buiten de acties die je kunt organiseren voor je vrienden, 
familie of collega`s, kun je ook bedrijven betrekken bij jouw 
doel. Kijk in jouw omgeving of er bedrijven zijn die je kunt 
benaderen.
Zoek het dichtbij, bijvoorbeeld bij je eigen werkgever, bij de slager/bakker om de hoek of 
bij bedrijven waarmee je in het dagelijk leven te maken hebt.

Exposure
Exposure is erg aantrekkelijk voor bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld, in 
ruil voor een donatie, het logo van het bedrijf op je shirt laten druk-
ken dat je aantrekt tijdens je actie. Natuurlijk kun je de bedrijven pro-
moten via jouw social mediakanalen

Eindbedrag verdubbelen
Je kunt een bedrijf vragen om jouw eindbedrag te verdubbelen. Ver-
wacht wel dat zij vragen of je iets voor ze terug kan doen. Jij kunt 
daar goed op inspelen door te zeggen dat jij het logo of de naam van 
het bedrijf op je shit zal laten drukken en hen zal vermelden op je so-
cial mediakanalen!

Bedrijfsdonatie
Voor bedrijven kan het erg aantrekkelijk zijn om een donatie aan een 
goed doel te doen. Een bedrijf kan namelijk giften aftrekken van de 
vennootschapsbelasting. Sinds 2013 geldt dat maximaal 50% van de 
winst met een maximum van €100.000 aftrekbaar is. Een factuur 
voor de donatie geldt voor de fiscus als bewijs van sponsoring. Voor 
meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst. Ook hierbij 
denken wij graag met je mee.

Materiaal beschikbaar stellen
Je kunt een bedrijf ook vragen om verschillende materialen bes-
chikbaar te stellen. Deze materialen kan jij dan weer met winst 
doorverkopen! Denk bijvoorbeeld aan shirts, armbandjes, mutsen en 
sjaals.



CONTACT
Neem voor vragen en meer informatie over Spi-
eren voor Spieren en/of fondsenwerving gerust 

contact op met ons, wij helpen je graag!

Telefoon: 020 - 2611782
E-mail: lennart@spierenvoorspieren.nl


