
 

 

 

Laat je sponsoren voor het traject dat je vaart 

Door gesponsord mee te varen met The Vin gaan we geld ophalen voor KiKaRoW. De online tool 

‘Vooreenander’ maakt dat heel gemakkelijk en laagdrempelig. We zouden graag zien dat alle 

roeiverenigingen met de actiepagina kikarow.vooreenander.nl aan de slag gaan.  

Individueel of collectief? 

Het principe van Vooreenander is dat elke deelnemer een individueel account aanmaakt en van 

daaruit actie voert. Nou is het zo dat elk individueel account €14,50 kost. Je zou er daarom voor 

kunnen kiezen om een gezamenlijk account te maken voor je ploeg of voor de hele vereniging. Dit 

bespaart namelijk geld. Maar ervaring heeft wel geleerd dat een persoonlijk account leidt tot meer 

opbrengst. Vrienden, familie, collega’s willen namelijk JOU sponsoren, en niet je ploeg of club. Dus 

als ze jouw oproep lezen en jouw foto zien dan zijn ze eerder geneigd om daar een bijdrage aan te 

leveren. In de praktijk blijkt die €14,50 extra voor jouw persoonlijke account dus snel terugverdiend.  

Een voorbeeld 

De actiepagina van Fenna van Marle bijv. laat zien hoe goed een persoonlijke oproep tot sponsoring 

kan werken. Zij heeft meegedaan aan de KiKaRoW-nieuwjaarsduik en via Vooreenander van wel 70 

mensen een mentale en financiële steun gekregen! Die 14,50 euro was Fenna’s eigen 

sponsorbijdrage aan het project en daarmee heeft ze heel veel extra sponsoren weten te 

mobiliseren. 

Procedure 

Om een verenigingsaccount goed in te richten is het belangrijk om de juiste procedure te volgen. Er is 

1 teamcaptain nodig die een verenigingsaccount aanmaakt à € 24,50. Daarna kunnen de individuele 

leden een account aanmaken. Maar pas op: laat ze daarvoor een link aanvragen bij de teamcaptain! 

Dan kost een individueel account namelijk maar €14,50 i.p.v. €19,50. Hieronder staat een 

gedetailleerd stappenplan. 

Veilig en vertrouwd 

Voor de duidelijkheid willen we ook nog melden dat elke cent die via Vooreenander wordt 

gedoneerd ook voor 100% naar het project gaat. Elke maandagmorgen worden alle sponsorbijdragen 

van de week ervoor bijgeschreven op de rekening van Stichting KiKaRoW. Er wordt dus niks 

‘afgeroomd’ door Vooreenander.  

 

 



Stappenplan 

Het aanmaken van een verenigingsactie is heel eenvoudig. De basis is dat elke deelnemer een 

individueel account registreert en van daaruit actie voert. De werkwijze is als volgt: 

1. De teamcaptain, dat is een willekeurig iemand van de vereniging, registreert een gratis account. 

2.  De teamcaptain start een persoonlijke actie en publiceert een persoonlijke actiepagina.  

3.  Tijdens het registreren van de actie krijgt hij/zij de vraag of dit een ‘individuele actie’ of een 

‘actie in teamverband’ is. 

4.  De captain kiest voor een ‘actie in teamverband’ en geeft het team/vereniging vervolgens de 

juiste naam en korte omschrijving. 

5. Let erop dat de einddatum in ieder geval na 30 september 2019 ligt. 

6.  De kosten voor de captain zijn € 19,50 voor de individuele aanmelding + €5 administratiekosten 

voor het aanmelden van een team/vereniging. 

7.  Na het volledig afronden van de aanmelding zijn er dan: 

a. 1x een persoonlijk profiel van de captain 

b. + 1x een vermelding als team/vereniging op de verenigingspagina. 

 

8.  Daarna kan de captain in zijn eigen account op de website, door het invullen van mailadressen, 

uitnodigingen sturen naar anderen om lid te worden van het team. 

9.  Iemand die lid wil worden van het team kan de link die in de uitnodiging staat gebruiken om: 

a. Een account te registreren op zijn mailadres en met eigen wachtwoord. 

b. Daarna de uitnodiging die in het account verschijnt te accepteren. 

c. Een persoonlijke actiepagina te publiceren die automatisch wordt gekoppeld aan de 

vereniging. 

 

10.  Wanneer dit proces op de juiste wijze wordt afgerond betaalt elk teamlid slechts € 14,50 voor de 

publicatie van de persoonlijke pagina. 

 

Wil je meer info, kijk op onze website: www.kikarow.nl of stuur een email aan: info@kikarow.nl. 


