
Handboek

Sponsoractie Oranje Fonds



Daarom hebben we dit handboek voor u geschreven. Het is een han

dige leidraad om relatief snel en eenvoudig tijdens de Koningsspelen 

een sponsoractie voor het Oranje Fonds te organiseren. En, het bevat 

allerlei aandachtspunten en tips om van dit evenement een succes 

te maken!

Een sportieve sponsoractie kan op verschillende manieren uitge

voerd worden. Een paar ideetjes:

•   Een sponsorloop. Leerlingen lopen rondjes op een parcours van  

bijvoorbeeld 200 meter en worden gesponsord per gelopen rondje. 

•   Een sporttienkamp. Leerlingen nemen deel aan diverse sporten en 

worden gesponsord per punt dat ze behalen of per sport waar ze 

aan meedoen. 

•   Een fietstocht. Leerlingen fietsen rondjes op een parcours en wor

den gesponsord per afgelegde afstand.  

Als school organiseert u vaker een evenement. U weet als 
geen ander hoeveel tijd en moeite er in de organisatie 
sluipt. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat leerkrach
ten al veel werk hebben en over weinig tijd beschikken. 

Wat fijn dat uw school voor 
het Oranje Fonds mee doet!

De Koningsspelen 
De Koningsspelen vinden plaats op 25 april 
2014. Bij dit Oranjefeest voor basisschool
kinderen staat samen ontbijten, zingen en 
dansen, en bewegen centraal. 

08.30 - 09.30    Feestelijk ontbijt op de scholen

09.30 - 10.00   Landelijke start met wereld

recordpoging dansen en zingen: 

‘Largest song and dance routine 

multiple locations’ samen met 

Kinderen voor Kinderen

10.00   Start sportdag 

TIP: op de site van de Koningsspelen staat een handig 

draaiboek voor het organiseren van de sportactiviteiten.



Activiteit
Wat gaat uw school doen? Wordt het een sponsorloop of toch een  

tienkamp? Afhankelijk hiervan kunt u starten met de voorbereidingen. 

Maak tijdig een lijstje: wat moet er gebeuren, wanneer en door wie?

Doel
Wanneer u een sponsoractie voor het Oranje Fonds organiseert 

kunt u kiezen uit twee opties. Het is aan u of u de hele opbrengst 

doneert aan het Oranje Fonds (wij zullen dit voor 100% besteden 

aan sociale initiatieven in uw provincie) of de helft schenkt en 

de andere helft zelf houdt voor wensen van de school. U kunt u 

aanmelden via de website van het Oranje Fonds. 

Organisatie
Begin op tijd met alle voorbereidingen. Een goede planning maakt uw 

leven een stuk gemakkelijker. Het is ook van belang dat er genoeg mensen 

zijn om al het werk te verzetten. Een werkgroep instellen is dan ook aan te 

raden. Denk er ook aan om genoeg vrijwilligers paraat te hebben. Zorg er 

steeds voor dat het duidelijk is wie de (eind)verantwoordelijkheid draagt! 

Voorbereiding
Veel scholen verrasten ons vorig jaar met de opbrengsten van 

een sponsorloop of andere acties die ze organiseerden rond de 

Koningsspelen. Samen met deze scholen ontwikkelden we een 

informatiepakket bestaande uit informatie voor ouders, mach

tigingsformulieren en handige materialen. U kunt alles gratis  

(en vrijblijvend) downloaden via oranjefonds.nl/basisscholen.  

Op die manier kunt u de teksten nog naar eigen wens aanpassen. 

Publiciteit
Natuurlijk wilt u iedereen laten weten dat u een sponsoractie voor het 

Oranje Fonds organiseert. U kunt hiervoor de concept persberichten 

gebruiken (vooraf en na afloop) die wij al voor u schreven. Denk verder 

ook aan posters, social media en natuurlijk de nieuwsbrief en de website 

van school.

Sponsoring
Geef aan uw leerlingen sponsorloopformulieren om langs buren, 

familie en vrienden te gaan. Een voorbeeld hiervan kunt u down

loaden via oranjefonds.nl/basisscholen. De kinderen moeten 

natuurlijk wel weten voor wie ze geld gaan ophalen. Praat daarom 

in de klassen eerst over het Oranje Fonds en wat we allemaal doen! 

Ook hiervoor kunt u via de site informatie downloaden. We heb

ben verder ook nog allemaal filmpjes op het Oranje Fonds Youtube 

kanaal staan die u kunt gebruiken in de klas. Na afloop kunt u kie

zen voor cash geld ophalen, of u maakt gebruik van de eenmalige 

machtigingen die u gratis kunt downloaden op onze site.

Stappenplan 
sponsoractie
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Regel een bekende inwoner van uw gemeente 

(de burgemeester?) om het startschot te geven. 

Dat levert goede publiciteit op!

Zet een donatiebox bij de sportactiviteiten neer. 

Als er geen kinderen aan de deur zijn geweest, 

dan kunnen toeschouwers toch geld schenken.

Maak promotie! Denk aan flyers, affiches bij de 

bakker en supermarkt, en een artikel op de web

site. Social media zijn natuurlijk perfecte midde

len om reclame te maken. 

Stel voor een nog groter eenheidsgevoel dress

code Oranje in! 

Stuur tweets uit zoals: “Wij organiseren een 

sponsorloop voor #OranjeFonds. Ook doneren? 

Laat het ons weten via onze website!”

U kunt buiten de sponsoractie om extra geld 

binnenhalen. Verkoop bijvoorbeeld zelfge

maakte souvenirs, of eten en drinken. U kunt ook 

denken aan spelletjes als blikkengooien waar 

deelnemers voor moeten betalen.



Dit doet u vooraf

Maart

			Gaat u een sponsoractie voor het Oranje Fonds organiseren,  

dan kunt u ons dat laten weten via oranjefonds.nl/basisscholen. 

					Beslis wat u met het geld wilt doen. Geeft u de hele opbrengst 

aan het Oranje Fonds of gaat de helft naar school? 

					Start met de voorbereiding: wat gaan we doen, wat moet 

daarvoor gebeuren, wanneer en door wie. Informeer bij 

ouders wie er kan helpen op de dag zelf. 

						Informeer de leerlingen en hun ouders over de sponsor actie 

voor het Oranje Fonds. We hebben hiervoor een speciale 

ouderbrief en een informatieleaflet voor leerlingen gemaakt, 

te downloaden op oranjefonds.nl/koningsspelen. 

					Gaat u een sportactiviteit uitvoeren buiten het school terrein? 

Check bij de gemeente of u hiervoor een vergunning nodig heeft.

Begin april

					U ontvangt van het Oranje Fonds 1 volledig pakket met daarin 

sponsorformulieren, een ouderbrief, concept persberichten, 

infoleaflet voor leerlingen, inschrijflijst ouderhulp, stem

pelkaart sponsorloop, eenmalige machtigingen, informatie 

over financiële afhandeling, ballonnen, afzetlint en een leuke 

attentie voor alle leerlingen. 

						Neem een beslissing over de financiële afhandeling: cash geld of 

eenmalige machtigingen? Die laatste vindt  u op onze website.

					Deel de sponsorformulieren uit aan de leerlingen zodat zij er 

tijdig mee langs familie, vrienden en de buurt kunnen. Een 

concept sponsorformulier vindt u op onze site. Geef duidelijk 

aan wanneer de formulieren ingeleverd moeten worden. 

					Maak publiciteit voor de actie; hang posters op, stuur een 

persbericht naar de lokale pers en gebruik social media.

					Informeer alle vrijwilligers ongeveer 1 van te voren over wat er 

van hen verwacht wordt. 

					Check EHBOspullen op school. 

Checklist

Op de dag zelf 

						Alles gereed voor een sportieve dag. 

					 Laatste instructie aan vrijwilligers over hoe de sponsorpres

taties gemeten worden. Wordt er gestempeld, geteld of is er 

een ander systeem?

						Sponsoractievoor het Oranje Fonds! 

						Stempelkaarten (of andere meting) verzamelen. 

Bewaren bij sponsorformulieren.

						Alles weer opruimen en versieringen weghalen.

Dit doet u...

1 dag voor de actie

					Ontbijtjes ophalen en alles klaarzetten!

						Alle sponsorkaarten weer ingeleverd op school. 

Na afloop

					Per leerling uitrekenen wat de geleverde prestatie is en 

noteren op de sponsorformulieren.

						Machtigingskaarten uitdelen aan de leerlingen. Door gebruik 

te maken van onze machtigingskaarten hoeft u geen cash 

geld op te halen langs de deuren. En heeft u als school geen 

grote som contant geld in huis.

						Leerlingen gaan langs sponsors om eenmalige machtigingen 

in te laten vullen of geld op te halen. 

						Machtigingskaarten (of cash geld) verzamelen op school en in 

1x versturen naar het Oranje Fonds.

						Wilt u er een leuk persmoment van maken? Wij komen 

graag op uw school langs om een symbolische cheque in 

ontvangst te nemen! 



Financiën
Machtigingskaarten
Het Oranje Fonds neemt u graag de financiële afhandeling uit 

handen. Wilt u veiligheidshalve liever niet met cash geld werken? 

Gebruik dan de machtigingskaarten die het Oranje Fonds speciaal 

liet maken. U vindt ze op onze website, waar u ze nog kunt aanpas

sen speciaal voor uw school. Na aanmelding ontvangt u een setje 

van 10 gepersonaliseerde formulieren van ons, waar u zelf nog meer 

kopietjes van kunt maken. 

Na afloop
Vooraf kiest u of u met eenmalige machtigingen of met cash geld 

werkt. Een combinatie van beide is niet mogelijk.

Kiest u voor machtigingsformulieren? Dan vullen sponsoren na 

afloop het juiste bedrag op het machtigingsformulier in, geven dit 

aan het kind dat het vervolgens op school inlevert. Daar verzamelt u 

alle eenmalige machtigingen en stuurt deze naar het Oranje Fonds. 

Indien u voor cash geld kiest dan kunt u dit, onder vermelding van 

sponsoractie en de naam van uw school, na afloop overmaken op het 

rekeningnummer van het Oranje Fonds: NL36INGB0000006550.

Wilt u als school de helft van het geld zelf houden dan maken wij dit 

bedrag over naar uw bankrekening. Daarom hebben wij bij aanmel

ding het IBAN rekeningnummer en de juiste tenaamstelling van de 

rekeninghouder nodig. 
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