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Sponsortips New York Marathon

Iedere deelnemer zamelt 5.000 euro in voor Dance4Life. Meer dan de helft van jou
sponsorwerving komt ten goede aan de Trainers4Life Academy, waar we jongeren opleiden om
het Dance4Life programma wereldwijd te kunnen geven. Met het overige deel van de opbrengst
dek je jouw deelnamekosten. Als je sponsors gaat werven, is het handig vooraf een plan te
maken. Team Dance4Life helpt jou graag om het sponsorbedrag zo snel mogelijk bij elkaar te
krijgen!
Trainingsshirt
Via Dance4Life krijg je een trainingsshirt aangeboden waarin je kan gaan trainen, uiteraard
voorzien van ons logo. Het is aan jou of je deze verder wilt laten bedrukken, maar dit is een
mooi ruilmiddel voor bedrijven die willen sponsoren. Je kunt zelf bedenken welk bedrag je
hiervoor wilt vragen. Dit geldt natuurlijk ook voor je hardloopbroek! Het laten bedrukken
(logo’s) valt onder je eigen verantwoordelijkheid.
Persoonlijke marathonshirt
Ook krijg je van ons een wedstrijdshirt, voorzien van je naam en het Dance4Life logo. De helft
van de achterkant van het shirt (onderkant) en je mouwen kun je ook verkopen aan sponsors.
Er is ruimte voor 4 logo’s, maar je kunt natuurlijk ook 1 groot logo verkopen. De bedragen
bepaal je zelf en het laten bedrukken valt onder je eigen verantwoordelijkheid.
E-mail
Wij hebben voorbeeldteksten voor je waarmee je zelf in een paar minuten een aansprekende
mail naar je vrienden, kennissen, familie kunt sturen. We hebben ook een voorbeeldtekst voor
een aansprekende mail naar bedrijven. Dit bestand kan je vinden op de website onder het
kopje: ‘Hoe werf ik sponsors?’
Digitale banner
Je kunt een digitale handtekening met link naar je persoonlijke pagina standaard aan je e-mail
toevoegen, zodra iedereen die je mailt op de hoogte is van jouw Dance4Life New York
Marathon avontuur.
Persoonlijke pagina
Je persoonlijke sponsorpagina valt onder het project “Dance4Life New York Marathon 2019”
waar alle deelnemers een pagina krijgen. Via https://newyorkmarathon.dance4life.nl/ kun jij
direct gesponsord worden. Vergeet vooral niet je foto te uploaden! Hierdoor zien mensen echt
een persoon achter de pagina en haal je gegarandeerd meer geld op!

Social media
Zet je soicale netwerk in voor het werven van sponsors! Deel je persoonlijke fondsenwervings
pagina en maak een leuke vlog, blog of foto die aanspreekt en laat hiermee zien dat je deze
marathon niet alleen voor jezelf rent maar ook voor Dance4Life!
ANBI-status
Dance4Life heeft de ANBI-status wat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ook de giften
die via je persoonlijke sponsorpagina binnenkomen zijn fiscaal aftrekbaar. Het ligt echter aan
de donateur zelf (particulier of bedrijf) onder welke voorwaarden. De giftenaftrek is gewijzigd
in 2012: voor reguliere giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag
is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. Wat je meer hebt betaald dan dit
drempelbedrag mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is
10% van je drempelinkomen. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.
Overige tips!
1. Bedenk voor jezelf waarom je Dance4Life een belangrijk doel vindt. Vertel je verhaal zo
persoonlijk mogelijk aan de mensen die je geld vraagt. De impact cijfers en meer informatie
over Dance4Life vind je terug op www.Dance4Life.nl
2. Maak een lijst van mensen om je heen aan wie je een sponsorbijdrage wilt vragen. Begin bij
de mensen direct om je heen en maak die cirkel steeds wijder. Streep af wanneer je iemand
gevraagd hebt en noteer alle mensen die je al gesponsord hebben.
3. Een persoonlijk gesprek werkt het best, vraag zoveel mogelijk mensen persoonlijk of via de
telefoon om een sponsorbijdrage.
4. Wees niet bang om te vragen. Je vraagt de sponsorbijdrage niet voor jezelf, maar voor
Dance4Life!
5. Help sponsors door een concreet bedrag te noemen. De meeste mensen willen wel geven
maar weten niet goed hoeveel. Geef ze een concrete tip, afhankelijk van de relatie met die
persoon en hun financiële draagkracht. En wees voor elk bedrag, hoe klein ook, dankbaar.
6. Laat regelmatig iets aan je sponsors horen. Hoe gaat het met je voorbereiding en hoeveel
geld heb je al bij elkaar voor Dance4Life? Misschien komen zij nog met nieuwe ideeën om
sponsors te werven!
7. Vorm een team met je medelopers. Soms gaat sponsorwerven makkelijker als je met een
team bent. Gezamenlijk kom je op betere of grotere ideeën en kan je grotere acties opzetten.
8. Wees creatief! Veilingen met gesponsorde prijzen, speciale feestavonden, het kan allemaal.
9. Vergeet de (lokale) pers niet. Stuur wat informatie naar lokale journalisten, die zitten vaak
te springen om leuke berichten.

