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TEAM STEAMWORK



FONDSENWERVING

• Basis

• Acties

• Publiciteit

• Veiling



BASIS

• Ken het verhaal van de Roparun

• Ken het verhaal van je eigen team

• Bouw je netwerk (o.a. sponsoren, doelen)

• Doe aan nazorg



ACTIES

• Plan vooruit

• Maak een buffer en neem die mee

– Inschrijfgeld

– Loten

• Durf te investeren (o.a. in een relatie met sponsor)

• Wederkerigheid

• Stem af met teams in de omgeving



ACTIES

• Plan vooruit

– 1e jaar moeilijk

– Kleine acties om toch geld op te halen

– Daarna, plan je acties 1 jaar (of meer) vooruit

– Sponsorlopen

– Theatershow

– Verdeel je acties over het jaar en doelgroep



VOORBEELDEN ACTIES

• Loten verkoop

• Collecteren

• Verkoop van …..

• Sponsorlopen op scholen/verenigingen

• KM actie

• Spinningmarathon oid



ORGANISATIE SPONSORLOOP (REGELEN VAN A TOT Z)

• Scholen bepalen voor de grote vakantie de acties voor het volgende schooljaar

• Presentaties geven op school (max 2-3 weken voor het evenement), uitdelen sponsorbrieven

• Aansporen leraren om kinderen te motiveren in de weken erna (wees zichtbaar, jas van het team 

bijvoorbeeld)

• Regel burgemeester of wethouder om de dag te openen

• Rode Kuis of EHBO uitnodigen

• Kranten benaderen voor stukje vooraf en tijdens/achteraf

• Zorg voor een bedankje voor de school

• Regel water en fruit om uit te delen (gezonde dag)

• Regel medailles voor de kinderen (basisschool)

• Regel prijzen voor de kinderen en klas die het meeste ophalen (is een extra motivatie)

• Regel bij gemeente evt. afzethekken en vergunningen

• Regel verkeersregelaars (eenmalig examen)

• Na de activiteit evalueren met school over acties (en misschien afstemmen voor de toekomst)



KM ACTIE

• Eén van de gouden acties die wij houden is een vrij simpele. De KM actie. 

Ieder teamlid stuurt aan zijn/haar e-mail adressenbestand een mail met de 

vraag 1 of meer KM’s te sponsoren à €10,- per km. Als doelstelling hebben 

wij altijd de route van Parijs naar Rotterdam gesponsord te krijgen

(520 x €10,- = €5200,-)

• In de jaren 2014 – 2019 hebben wij achtereenvolgens: €8.373, €7.708, 

€11.450, €12.523 en afgelopen jaar zelfs €20.721 hiermee binnen 

gehengeld. Is dus een actie die vrij makkelijk uit te rollen is binnen teams, 

opzet via ons verkrijgbaar. 



ACTIES (OVERIG)

• Maak een buffer en neem die mee

– Inschrijfgeld (€3.130,-) en loten (€2.500,-)

– Gemiddelde kosten van ons team per jaar €9.000,- (inclusief inschrijfgeld en loten)

• Durf te investeren

• Wederkerigheid

• Stem af met teams in de omgeving



ROPARUN FOTOSITE

FOTOS.ROPARUN.NL



PUBLICITEIT

• Bouw (lokaal) medianetwerk

• Gebruik social media

• Denk in nieuwswaarde

• Zorg voor beelden

• Breng continuïteit aan



DIVERSEN

• Donatiemodule

– www.roparun.nl/teams (overzicht alle teams)

• Veiling 

– roparun.schenkhet.nl

– Twee periodes

– 8 december t/m 15 december 

– Voorjaar 2020 (exacte data nog vast te stellen)

http://www.roparun.nl/teams
https://roparun.schenkhet.nl



