
     Hoe motiveer je 

anderen om je te 

sponsoren? 

Check ook de Maastricht Mooiste actie op: 

                   
                   

     www.wannahelp.org 
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   TIP # 1 

Wees nooit bang om mensen te vragen je te 

sponsoren! Goede doelen zijn afhankelijk van 

mensen zoals jij! Je doet het niet voor jezelf. 

Mensen geven niet zo snel uit zichzelf aan 

goede doelen maar wel als ze worden gevraagd. 

Zorg ervoor dat je kort en bondig kan 

uitleggen wat stichting Wanna’ Help! doet en 

waar het geld aan besteed wordt. 

Verwijs naar de actie op de website: 

www.wannahelp.org
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   TIP # 2 

Vraag iedereen die je kent jou te sponsoren; de 

buren, familie, collega’s, vrienden, sportclub, 

(oude) schoolvrienden, de kapper, je maatjes in 

de kroeg, je contacten op LinkedIn, Twitter 

en Facebook. 

Onthoud: nee heb je, ja kun je krijgen!

www.wannahelp.org
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TIP # 3 

Vraag mensen je te sponsoren per kilometer, per 

dag of voor een vast bedrag. 

Gebruik hiervoor het Sponsorformulier voor 

Maastrichts Mooiste 2018 van Wanna’ Help! 

www.wannahelp.org 
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TIP # 4 

Als mensen geen geld kunnen missen, vraag 

hen dan om jou te sponsoren in de vorm van 

hun tijd, energie of ‘rommelzolder’. 

Organiseer bijvoorbeeld een sponsorloop of 

zwemtoernooi. Of vraag mensen om ‘product’ 

sponsoring voor de rommelmarkt. Of prijzen 

voor de door jou georganiseerde tombola. 

www.wannahelp.org 
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TIP # 5 

Organiseer een veiling, waarin je bekenden hun 

talenten, tijd of bezittingen ter beschikking 

stellen voor jouw uitdaging om mee te rennen 

met Maastrichts Mooiste. 

www.wannahelp.org 
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   TIP # 6 

Organiseer een betaalde lunch of diner dansant 

voor vrienden en familie. Met een beetje 

creativiteit zijn met goedkope ingrediënten 

heerlijke lunchgerechten te maken. 

Vraag je gasten een flink bedrag (bijvoorbeeld 

50 euro) voor je kookkunsten, het is immers 

voor het goede doel. Of organiseer een feest, 

BBQ, gemaskerd bal of een blind date voor je 

vrijgezelle vrienden.

www.wannahelp.org 
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TIP # 7 

Een avondje niet uit voor het goede doel: Nodig 

je vrienden uit voor een ouderwetse 

spelletjesavond bij jou thuis in plaats van naar 

de kroeg te gaan en vraag of ze het geld dat ze 

daarmee uitsparen aan stichting Wanna’ Help! 

willen besteden.

www.wannahelp.org 
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 TIP # 8 

Maak, als je creatief bent, iets wat je kan 

verkopen, bijvoorbeeld versierde kaarsen, foto’s, 

vogelhuisjes, gebakjes, enz. 

Of vraag een bedrijf iets te leveren (evt. tegen 

inkoopprijs) wat je kan verkopen.

www.wannahelp.org 
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TIP # 9 

Organiseer een seminar. Nodig een expert uit of 

een bekende persoon die gratis mee wil werken. 

Laat hem of haar een presentatie houden. Vraag 

entree en las uiteraard een pauze in waarin je, 

uiteraard tegen de hoofdprijs, versnaperingen 

verkoopt of een gesigneerd boek veilt of verloot.

www.wannahelp.org 
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 TIP # 10 

Organiseer een modeshow in samenwerking 

met de lokale kledingwinkels en probeer de 

show op je werk te houden.

www.wannahelp.org 
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TIP # 11 

Organiseer een voetbal pool voor het goede doel. 

Betrek de school of de sportvereniging 

van je kind daarin. 

www.wannahelp.org 
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 TIP # 12 

Gesponsorde evenementen: iedere dag zwemmen 

of joggen, afslanken, je baard of snor scheren 

of stoppen met roken. Vraag je vrienden en 

collega’s voor jou geld op te halen met dergelijke 

grappige weddenschappen.

www.wannahelp.org 
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TIP # 13 

Organiseer een talentenjacht onder je vrienden.

www.wannahelp.org 
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TIP # 14 

Haal restaurants in je woonplaats over op een 

bepaalde dag een deel van hun omzet te 

schenken en maak daar promotie voor.

www.wannahelp.org 
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TIP # 15 

Start bij het bedrijf waar je voor werkt. Check of er speciale 

regelingen zijn. Vraag hen bijvoorbeeld om het bedrag dat je 

inzamelt te verdubbelen. Veel bedrijven hebben hier potjes voor 

en bovendien is doneren belastingvrij. Wanna’ Help! is ANBI 

geregistreerd. Veel bedrijven hebben een vrijwilligersregeling 

of sponsoren of verdubbelen inzamelingen door medewerkers. 

Als jouw bedrijf niet over de brug komt, probeer het dan bij 

dat van je partner of van een goede vriend, vriendin, familie, 

kennis enz. 
www.wannahelp.org 
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TIP # 16 

Richt je op lokale bedrijven en organisaties. Dit 

is in de regel meer succesvol dan de grote 

bedrijven aangezien die vaak overspoeld 

worden met aanvragen en doorgaans al ver 

vooruit plannen aan welke doelen zij doneren. 

www.wannahelp.org 
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TIP # 17 

Probeer het wel bij grote bedrijven als je een goed 

aanknopingspunt hebt, bijvoorbeeld door de 

aard van stichting Wanna’ Help! of je eigen 

ervaring en interesse, door kennissen of 

wellicht doordat je er stage gelopen hebt . 

www.wannahelp.org 
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TIP # 18 

Stuur je brief niet zomaar lukraak maar altijd ter attentie 

van een persoon. Heb je geen naam, kom daar dan achter via 

een telefoontje naar het hoofdkantoor. Zorg er voor dat je de 

brief goed adresseert, de naam van het bedrijf, het 

contactpersoon en het adres foutloos schrijft. Bel als je na een 

week niets hebt vernomen even op om te vragen of je brief goed 

is aangekomen en of alles helder is. En uiteraard of de kans 

aanwezig is dat het bedrijf je wilt sponsoren. Sluit altijd 

informatie bij over jouw wereldprestatie en stichting Wanna’ 

Help! www.wannahelp.org
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TIP # 19 

Je kunt bedrijven ook vragen om productsponsoring 

voor een eventueel evenement dat je gaat 

organiseren. Je hebt tenslotte ook prijzen nodig voor 

de door jou uitgeschreven loterij, miss- verkiezing, 

bingo avond....

Je kunt ook bijvoorbeeld de plaatselijke broodjeszaak, 

waar je regelmatig luncht, vragen om de snacks te 

verzorgen tijdens een evenement...

www.wannahelp.org
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TIP # 20

Zet een afgesloten collectebus of spaarpot neer 

op de toonbank van plaatselijke ondernemers. 

Overleg uiteraard wel even met de betreffende 

ondernemer. 

www.wannahelp.org 
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TIP # 21

Zet een collectebus neer in de kantine op je werk, 

waar iedereen die lastige 5 en 10 eurocenten in 

kwijt kan. Moet je eens zien wat je in een jaar tijd 

op kunt halen.

www.wannahelp.org 
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TIP # 22

Regel een pieken pijp - buisje voor euro’s. Vraag 

je collega’s een euro te doneren. Maak daar 

bijvoorbeeld een spel van. Iedere keer als iemand 

vloekt of vergeet voor zijn collega’s koffie mee te 

nemen doe je een halve euro in de pijp. :-)  

www.wannahelp.org 
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TIP # 23 

Bedenk wat jij het sponsorende bedrijf te bieden hebt in ruil 

voor hun steun. Bedrijven zijn altijd op zoek naar publiciteit! 

Je kan ze vermelden op Social Media sites. Maar je kunt ook 

aanbieden hen te noemen in artikelen voor de lokale krant of 

in interviews voor de lokale radio indien dit van toepassing 

is. Zeg dat ze de Wanna’ Help loopshirts kunnen sponsoren 

en dat hun logo dan op het loopshirt komt te staan en dit 

zichtbaar is tijdens het  evenement. Bij specifieke hulp tijdens 

een evenement kun je ook aanbieden hun logo op de 

uitnodiging of het programma te drukken. Contacteer 

stichting Wanna’Help! hierover via info@wannahelp.org! 
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TIP # 24

Organiseer in samenwerking met de 

buurtkroeg een karaoke- avond. Hef entree en 

gooi een leuke marge op de drankjes.

www.wannahelp.org 
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TIP # 25

Vraag je collega’s een keer hun eigen lunch mee te 

nemen in plaats van naar de kantine te gaan en 

vraag hen hun geld te doneren. Of regel een lunch 

voor je collega’s en laat ze daarvoor de hoofdprijs 

betalen. Je winst gaat naar het goede doel.

www.wannahelp.org 
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TIP # 26

Daag andere afdelingen op je werk uit voor een 

inter-company quiz met prijzen voor het beste 

team of meest inventieve antwoord. Je kunt ook 

een quiz organiseren tussen je buren, 

universiteiten, studentenverenigingen of 

andere verenigingen, familieleden enz.

www.wannahelp.org 
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TIP # 27

Denk ook aan bedrijven waar je een relatie mee 

hebt als je verzekeringsagent, waterleidingbedrijf, 

kapper, garage, lievelings restaurant, enz. 

www.wannahelp.org 
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TIP # 28

Organiseer een actie met de (basis)school van je 

kinderen of waar je vroeger op gezeten hebt.

www.wannahelp.org 
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