
 
 

Toolbox 

 

Ontzettend fijn dat jullie vereniging mee gaat doen aan het project KiKaRoW Rondje NL 2019! 

Wij waarderen het bijzonder dat ook jullie je in willen gaan zetten om dit project tot een groot succes 

te gaan maken. 

 

Wij als PR & Sponsorcommissie willen jullie daar waar mogelijk en nodig ondersteunen, onder andere 

door een toolbox op onze website: www.KiKaRoW.nl. Onder het kopje ‘Sponsor onze actie’ kunt u 

deze toolbox vinden. Met het password ‘Kikarow’ krijgt u toegang tot deze box. 

Deze toolbox is bedoeld om ervoor te zorgen dat het project KiKaRoW Rondje NL 2019 herkenbaar 

blijft tot en met het laatste weekend dat er geroeid wordt en daartoe zijn een aantal 

standaardmaterialen opgenomen. Ook is het van belang dat sponsoren in elk weekend dezelfde 

mogelijkheden tot sponsoring wordt aangeboden.  

Ook willen wij in deze box suggesties, plannen en documenten van verenigingen delen. B.v. hebt u 

een draaiboek waar andere verenigingen gebruik van zouden kunnen maken, ideeën voor acties etc. 

ect. stuur het aan ons. Samen staan wij sterker om ‘Kinderkanker de wereld uit te roeien!!!’. 

 

In de toolbox hebben wij diverse mappen gemaakt om het zoeken te vergemakkelijken. 

1. Sponsormogelijkheden 

2. Logo’s en ander standaardmateriaal 

3. Promotiemateriaal 

4. Teksten m.b.t. uitleg Later studie, historie KiKaRoW etc. 

In de bijlage is de inhoud van de afzonderlijke mappen weergegeven. 

 

Uiteraard zullen wij gedurende het project deze toolbox regelmatig aanvullen met nieuwe ideeën en 

mogelijkheden. Dit zullen wij u laten weten middels onze nieuwsbrief (u kunt zich hierop abonneren 

via de site onder het kopje ‘actueel’). 

 

Mocht u bij het bekijken van de toolbox onderwerpen missen, suggesties aan willen dragen, wat dan 

ook om dit project beter te doen slagen, houden wij ons uiteraard van harte aanbevolen. 

U kunt een email sturen aan: info@kikarow.nl en wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u 

opnemen. Wilt u één van ons telefonisch spreken, stuur dan ook even een email naar het genoemde 

emailadres, dan nemen wij contact met u op. 

 

Een mogelijkheid die wij nog overwegen is om voor de deelnemende verenigingen een blog te 

starten of een besloten Facebook pagina om ervaringen uit te wisselen. Laat het ons vooral weten of 

daar interesse voor is. 

 

Nogmaals hartelijk dank voor alle inspanningen, samen zal het ons lukken om van dit project een 

groot succes te maken.  

 

Namens de PR & Sponsorcommissie, 

 

  

Adri Tijdeman 

  

http://www.kikarow.nl/
mailto:info@kikarow.nl


 
 

Inhoud mappen toolbox: 

 
1. Sponsormogelijkheden: 

a. Hierin vinden jullie een overzicht van de sponsorpakketten. Afhankelijk van het 

gesponsorde bedrag is er een pakket gekoppeld wat de sponsor van ons kan 

verwachten.  

Het logo van de organisatie op The Vin wordt door ons verzorgd en heeft een afmeting 

van 90 bij 30 cm. Ook de banner op de Tjerk Hiddes wordt door ons verzorgd. 

b. Een andere mogelijkheid is het laten sponsoren van deelnemers. Hierin is gekozen voor 

een samenwerking met “Voor een ander”. Via de website kunnen verenigingen een 

account aanmaken en daaraan afzonderlijke leden koppelen. Iedereen kan daarbij een 

eigen pagina aanmaken met b.v. zijn of haar beweegredenen om mee te doen. 

  De handleiding voor het aanmaken van een account staat in deze folder. 

c. Een lijst met suggesties van te ondernemen acties. 

 

 

2. Logo’s en ander standaardmateriaal KiKaRoW: 

a. Het ronde logo in verschillende bestandformats: JPEG, Pdf, PNG en EPS 

b. Het rechthoekige logo 

c. A4 Pdf staand  

d. A4 Pdf liggend 

e. PowerPoint sjabloon om een presentatie te maken voor dit project 

 

3. Promotiemateriaal 

a. Flyer KiKaRoW (zelf printen) 

b. Poster A3 (zelf printen) 

c. Caps (wit met logo) à € 7,50 per stuk (exclusief verzendkosten). Zijn in principe in 

voorraad en te bestellen via: info@kikarow.nl.  

d. Vesten (blauw met rond logo op voorkant en rechthoekig logo op achterkant). Per stuk € 

45 (exclusief verzendkosten). De vesten worden op bestelling gemaakt, levertijd 

ongeveer 2 weken. Verkrijgbaar in de herenmaten S, M, L, XL en XXL en in de 

damesmaten XS, S, M, L en XL. 

e. Beachvlag à € 100 per stuk, te bestellen bij info@kikarow.nl. 

f. Roll on banner à € 100 per stuk, eveneens te bestellen bij info@kikarow.nl.  

 

4. Standaardteksten  

a. PowerPointpresentatie prof. dr. Marry van den Heuvel inz. het LATER-project 

b. Artikel m.b.t. historie van KiKaRoW 

c. PowerPointpresentatie m.b.t. het project KiKaRoW Rondje NL 

d. Pdf-format presentatie m.b.t. het project KiKaRoW Rondje NL 

 

 

mailto:info@kikarow.nl
mailto:info@kikarow.nl
mailto:info@kikarow.nl

