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Vragen? Opmerkingen?  

Neem contact op met Karlijn Bouts via 030 252 50 43 of hardlopen@hdi.nl. 

Fantastisch dat jij gaat lopen voor het Helen Dowling Instituut! Jouw 

sportieve inzet draagt bij aan psychologische zorg voor mensen die getroffen 

zijn door kanker. In dit document vind je enkele tips om de Dam tot Damloop 

2018 tot een groot succes te maken. Zet ‘m op! 

 

 
 

mailto:hardlopen@hdi.nl


Sponsors werven, hoe doe ik dat? 

Start vroeg, want hoe dichter je bij 23 september komt, hoe meer je met de 

hardloopvoorbereidingen bezig bent. 
 

Schrijf je persoonlijke motivatie op en deel deze op je Pifworld sponsorpagina, social media en in 
persoonlijke gesprekken. Jouw bekenden willen jouw verhaal weten en doneren omdat jij je in het 

zweet werkt voor het goede doel. Betrek ze in je voorbereidingen. 

 

 
 
Doe zelf de eerste donatie, want goed voorbeeld doet goed volgen. 

 

Vraag vaker om donaties, want mensen vergeten een belofte om te doneren of weten niet bij de 
eerste keer of ze willen doneren. 

 
Benader bedrijven! Met goede voorbereiding kun je lokale winkels, horeca en bedrijven in je 

netwerk vragen te doneren of te helpen je boodschap over te brengen.  
 

Doe een publieke oproep, zodat je mensen bereikt die je anders niet zou spreken, zoals 

onbekenden of alle collega’s.  
 

Informeer de lokale pers over je fondsenwerving en training 
voor de Dam tot Damloop. Veel lokale media zitten te springen om 

nieuwsberichten. Het HDI leest graag mee in de berichten die naar 

media worden verstuurd. 
 

Vraag je baas om je opgehaalde bedrag te verdubbelen als je de finish haalt, of een 
persoonlijke recordtijd neerzet. 

 
Zet acties op, hieronder een aantal ideeën:  

 Organiseer een diner en vraag daarvoor entreegeld. 

 Verkoop spullen op een rommelmarkt. 

 Zet ergens een grote snoeppot neer en laat mensen voor een euro gokken hoeveel snoepjes 

er in de pot zitten (voor de winnaar verzorg je een mooie prijs). 

 Bak iets lekkers  en ga bij je buren langs om een stukje te verkopen. 

 Gebruik jouw talenten en passies om een persoonlijke actie neer te zetten! Je kunt het zo gek 

niet bedenken, of er is een actie van te maken. 
 

Ga door met werven na de Dam tot Damloop. Vaak komen er nog donaties binnen na afloop, 
soms omdat mensen eerst resultaat willen zien voordat ze doneren. Stuur na de Dam tot Damloop dus 

een update met het resultaat. 

Het HDI kan helpen met 

adresgegevens én het 

benaderen van lokale media. 

 


