
Ga jij deze toffe uitdaging aan voor KiKa?

Webinar 24 juni 2020



Instructies webinar

Zet je microfoon en webcam uit, maar 
zet wel je geluid aan

Stel je al jouw vragen via de chatbox!

Duur: 19.30 - 20.15 uur



Inge Tishauser
Organisatie KiKa Extreme

Even voorstellen



Wat ga ik jullie vertellen vanavond?

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa)

Organisatie

Arrangementen IRONMAN 70.3

Training & begeleiding

Hoe haal je het sponsorgeld op?



Wanneer is KiKa opgericht en waarom?

In 2002 is Stichting Kinderen Kankervrij opgericht om 
kinderen met kanker de kans te geven op genezing.

Er werd voor 95% van het kankeronderzoek besteed aan 
volwassenen.



Het verhogen van de kans op genezing: 75% nu, naar 95%

Verbetering van de kwaliteit van behandeling

Vermindering van de bijwerkingen van behandelingen

Het doel van KiKa



550 kinderen met de diagnose

550 kinderen met een toekomst

550 kinderen met een talent

Daar maken wij ons hard voor!

Jaarlijks...



Het verhaal van Sofie

http://www.youtube.com/watch?v=aJP5nEk26YI


Vernieuwend onderzoek is nodig: 
Prinses Máxima Centrum

KiKa gelooft in oplossingen, organiseert o.a. KiKa Extreme, 
Giro di KiKa, Schaats voor KiKa

Extra geld zet de vaart er in!



Het grootste kinderoncologisch centrum van 
Europa

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Onder 1 dak: beste zorg voor kinderen met 
kanker én onderzoek naar kinderkanker
Voorheen verspreid over 7 ziekenhuizen in Nederland

Centralisatie verhoogt de kwaliteit van zorg en 
onderzoek 



KiKa grootste financier en geholpen bij zowel de 
bouw als inrichting

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

KiKa betaalt onderzoeksgroepen die voor het 
PMC aan de slag gaan

Wetenschappelijke Raad beoordeelt de 
onderzoeksvoorstellen



Je staat er niet alleen voor!

KiKa Extreme - Emolife

ATPI Sports Events

Tri2One Coaching



IRONMAN 70.3 Luxemburg

Vertrek: vrijdag 18 juni 2021

Terug: maandag 21 juni 2021

Aantal startbewijzen: 20



Het arrangement
Minimaal sponsorbedrag: 4.250 euro

Startbewijs IRONMAN 70.3

KiKa Extreme diner
Avond na het evenement, georganiseerd door ons

Pasta diner
Avond voor het evenement, georganiseerd door 
organisatie IRONMAN

3 overnachtingen o.b.v. gedeelde 
tweepersoonskamer

Begeleiding van Tri2One Coaching
Zij verzorgen in voorbereiding de clinics

Dagelijks ontbijt

Trisuit, gesponsord door TriathlonWorld

Transfer van en naar de start

Let op: Je reist op eigen gelegenheid af 
naar Luxemburg



Parcours IRONMAN 70.3 Luxemburg

1,9 KM zwemmen in open water
In Duitsland in de rivier de Mose

90 KM fietsen 
Langs wijngaarden in onder andere Frankrijk

21 KM hardlopen 
In twee rondes in Luxemburg langs de oevers van 
de Mosel



Aftermovie IRONMAN 70.3 Luxemburg 2019

https://www.youtube.com/watch?v=9NKOwFOHqHA
https://www.youtube.com/watch?v=PgBInRvIfdY&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=PgBInRvIfdY


IRONMAN 70.3 Westfriesland

Vertrek: zaterdag 26 juni 2021

Terug: zondag 27 juni 2021

Aantal startbewijzen beschikbaar: 26



Het arrangement
Minimaal sponsorbedrag: 2.000 euro

Startbewijs IRONMAN 70.3

KiKa Extreme diner
Avond na het evenement, georganiseerd door ons

1 overnachting o.b.v. gedeelde 
tweepersoonskamer

Begeleiding van Tri2One Coaching
Zij verzorgen in voorbereiding de clinics

Trisuit, gesponsord door TriathlonWorld

Transfer naar de start



Parcours IRONMAN 70.3 Westfriesland

1,9 KM zwemmen in open water
In de oude haven van Hoorn

90 KM fietsen 
Vanuit het centrum naar typisch Nederlandse 
omliggende plaatsen

21 KM hardlopen 
Waarbij je eindigt in hartje centrum van Hoorn



Aftermovie IRONMAN 5i50 Westfriesland 2019

https://www.youtube.com/watch?v=9NKOwFOHqHA
https://www.youtube.com/watch?v=PgBInRvIfdY&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=RzeAZYeuxLU&t=5


IRONMAN 70.3 Nice

Vertrek: vrijdag 10 september 2021

Terug: maandag 13 september 2021

Aantal startbewijzen beschikbaar: 10



Het arrangement
Minimaal sponsorbedrag: 4.750 euro

Startbewijs IRONMAN 70.3

KiKa Extreme diner
Avond na het evenement, georganiseerd door ons

Pasta diner
Avond voor het evenement, georganiseerd door 
organisatie IRONMAN

3 overnachtingen o.b.v. gedeelde 
tweepersoonskamer

Begeleiding van Tri2One Coaching
Zij verzorgen in voorbereiding de clinics

Dagelijks ontbijt

Trisuit, gesponsord door TriathlonWorld

Vlucht inclusief vervoer van je fiets en 
transfers



Parcours IRONMAN 70.3 Nice

1,9 KM zwemmen in open water
In de Middellandse Zee

90 KM fietsen 
Door pittoreske dorpjes naar een beklimming van 
de Col de Vence met een prachtig uitzicht over Nice

21 KM hardlopen 
In twee rondes langs de kust op de Promenade de 
Anglais. 



Aftermovie IRONMAN 70.3 Nice 2019

https://www.youtube.com/watch?v=9NKOwFOHqHA
https://www.youtube.com/watch?v=PgBInRvIfdY&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=cF1ZWN2p2eI


ATPI Sports Events

Mogelijkheden om extra bij te boeken 
voor deelnemers Luxemburg en Nice:

Eenpersoonskamer

Verlenging reis

Supporterspakket

Sportblessure verzekering



Aftermovie KiKa Extreme - IRONMAN 70.3 Vichy 2018

https://www.youtube.com/watch?v=O-YCm-fZYbo&t=19s
http://www.youtube.com/watch?v=O-YCm-fZYbo


Hoe haal je het sponsorgeld op?



De gouden regels van fondsenwerving

Regel 1: VRAAG
Durf te vragen! De nummer 1 reden waarom mensen sponsoren is omdat ze gevraagd 
worden.

Regel 2: VRAAG GROOTS
Mensen geven meestal dat wat je vraagt, of net iets minder. 

Regel 3: VRAAG IEDEREEN
Vrienden, Facebook vrienden, collega’s (oude en huidige), bedrijven, clubs, kerken, familie, 
“lang niet gezien” familie / kennissen, buren en vreemden.

Regel 4: VRAAG OPNIEUW
Kracht van herhaling! Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat na 7 keer vragen via e-mail of 

   social media (direct of indirect) mensen tot een donatie overgaan. 

Stap 1: Maak een sponsorschema
Hier begint alles mee!

Lees de blog van ambassadeur Roger van der 
Linden van Run for KiKa Marathon hoe je dit 
aanpakt.

1. Bepaal je doel: minimale streefbedrag

2. Maak een concreet plan om dat doel te 
bereiken

3. Schrijf op en stel bij!

Belangrijk: Kies sponsoracties waar je zelf 
plezier in hebt om te organiseren, maar 
reken en kijk goed wat het oplevert voor je 
sponsorteller. 

https://www.runforkikamarathon.nl/Hoe-is-het-met-jouw-sponsorschema


Sponsordeadlines
10 en 4 weken voor vertrek

LUXEMBURG

10 weken voor vertrek - minimaal op 
jouw sponsorteller
→ 9 april 2021 - 1.640 euro

4 weken voor vertrek - minimaal op jouw 
sponsorteller
→ 21 mei 2021 - 4.250 euro

WESTFRIESLAND

10 weken voor vertrek - minimaal op 
jouw sponsorteller
→ 17 april 2021 - 565 euro

4 weken voor vertrek - minimaal op jouw 
sponsorteller
→ 29 mei 2021 - 2.000 euro

Nice

10 weken voor vertrek - minimaal op 
jouw sponsorteller
→ 2 juli 2021 - 2.085 euro

4 weken voor vertrek - minimaal op jouw 
sponsorteller
→ 13 aug. 2021 - 4.750 euro



Voorbeelden sponsoracties
Hebben jullie die al een keer bekeken op onze website?



Regel 1: VRAAG
Durf te vragen! De nummer 1 reden waarom mensen sponsoren is omdat ze gevraagd 
worden.

Regel 2: VRAAG GROOTS
Mensen geven meestal dat wat je vraagt, of net iets minder. 

Regel 3: VRAAG IEDEREEN
Vrienden, Facebook vrienden, collega’s (oude en huidige), bedrijven, clubs, kerken, familie, 
“lang niet gezien” familie / kennissen, buren en vreemden.

Regel 4: VRAAG OPNIEUW
Kracht van herhaling! Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat na 7 keer vragen via e-mail
of social media (direct of indirect) mensen tot een donatie overgaan. 

Gouden regels fondsenwerving
Durf te vragen & kracht van herhaling



1. Statiegeldzuil

2. Collecteren

3. Sponsorloop

Succesvolle sponsoracties
Top 3



Statiegeldzuil
Maak sowieso gebruik van deze actie!

Meteen van start!
Ingeschreven? Benader meteen alle supermarkten in jouw omgeving!

Voorbeeld statiegeldflyer
Zelf niet zo handig en/of creatief? Check hier voorbeeld statiegeldflyer.

Zelf een statiegeldzuil verzorgen?
Vraag in de FB community of wees zelf creatief!

Hoe komt het geld op je sponsorteller?
Alle statiegeldbonnen worden geteld door de supermarkt. Of de 
supermarkt stort het meteen op je sponsorteller of je krijgt het cash van 
hun mee en stort je zelf op sponsorteller.

Tot slot…
Bedanken, regel een cheque en maak een foto!

https://www.kikaextreme.nl/uploads/ke-statiegeldflyer.pdf
https://www.kikaextreme.nl/uploads/bouwtekening-statiegeldzuil.png
https://www.kikaextreme.nl/uploads/ke2019-cheque-als-download.pdf


Statiegeldzuil
Maak sowieso gebruik van deze actie!



Collecteren
Garantie voor mooie opbrengsten!

Heb je geen groot netwerk of iedereen uit je omgeving al 
benaderd?
Je spreekt nieuwe doelgroep aan! 

Spannend?
Logisch! Maar houd het motto ‘Durf te vragen’ in je gedachte.

Nieuw: Collecte regels
Wees ervan bewust dat je het visitekaartje van KiKa bent! 



Sponsorloop
Garantie voor mooie opbrengsten!

Benader alle basisscholen in jouw omgeving!

Voordeel voor de school?
Vaak moeten ze ieder jaar iets sportiefs organiseren, sluit aan bij de 
Koningsspelen, jij neemt werk uit handen.

Maak de kinderen enthousiast!
Vertel in elke klas wie je bent, wat je gaat doen en stel een prijsje per klas 
beschikbaar voor degene die het meeste sponsorgeld ophaalt.

Bekijk hier alle documenten voor het organiseren van een sponsorloop.

https://www.kikaextreme.nl/wij-geven-je-sponsortips


Maak gebruik van de feestdagen!
Verkoop paaseieren, chocoladeletters, moederdagvlaai, kerstbroden, oliebollen.

Of:
- Verkoop tijdens Koningsdag, rommelmarkt of via Marktplaats.

- Stel een wijn- en/of bierpakket samen van bijvoorbeeld het land waar jij 
meedoet met de triatlon. 

Sponsoring in ruil voor...
Mensen vinden het leuk om ‘iets’ terug te krijgen



● Benefietavond

● Sportmarathon (24-uurs voetbaltoernooi, spinningmarathon, etc)

● Pubquiz

● Bingo

● Wijnproeverij

● Koken voor vrienden en bekenden

● Verhuur jezelf (waar ben je goed in?)

● Geef een triatlon clinic!

● Etc… → Heb er plezier in!

Er valt zoveel te organiseren...
Fondsenwerven voor KiKa is leuk en krijg je energie van!



Facebook community
Word lid en brainstorm!



Iedereen kan het, jij ook!
Schrijf je vanavond in & ontvang een KiKa-pakket t.w.v. 39,95 euro


