
Dag loper! Van harte bedankt om mee te lopen met Viva Salud. Naast de sportieve 
challenge, zamelen we zo veel mogelijk geld in voor de projecten van Viva Salud. 

We dagen jou uit om minstens €200 in te zamelen. Met 100 lopers willen we dit jaar 
€20.000 inzamelen om campagne te voeren voor publieke gezondheidszorg.

Geen zorgen. Met een beetje creativiteit, energie en vastberadenheid lukt het jou zeker 
en vast!

Hieronder vind je de gouden tips voor een succesvolle fondsenwerving!

Veel succes!

Jasper Vandorpe

Verantwoordelijke Sportieve Events

02 209 23 65

20km@vivasalud.be



Hoe kunnen mensen jou steunen?

1. Via jouw actiepagina

Via jouw persoonlijke actiepagina kunnen mensen jou heel gemakkelijk sponsoren met een 
online gift. Om jouw pagina te delen moet je simpelweg de url-link copy-pasten in je emails, 
berichten, of Facebookposts. 

 → Maak nu je eigen actiepagina op acties.vivasalud.be.

1. bij “Ik maak een actie voor” kies je “20km door Brussel 2020”

2. geef je actie een leuke titel, klik op START

3. op de volgende pagina vul je een aantal zaken in: 

- Bij “team” hoef je niets in te vullen. 

- Een profielfoto hoeft niet per se, maar het geeft wel een extra persoonlijke touch. 

- Opgelet! Als einddatum neem je niet de dag van de 20km, want veel mensen steunen 
nadien bij het zien van de foto's, of wanneer je een mailtje hebt rondgestuurd na de 
race. Neem dus als einddatum: 20 juni 2020. 

- Vertel bij  'over je actie' waarom jij meeloopt met Viva Salud voor het recht op 
gezondheid. Uit eigen ervaring, interesse of verontwaardiging,... Als je weinig inspiratie 
hebt kan je gewoon het standaardtekstje laten staan.

4. Proficiat, je hebt je eigen actiepagina aangemaakt! 

Binnen enkele minuten ontvang je een e-mail met de link naar jouw pagina, alsook de link om – 
mocht het nodig zijn – bewerkingen uit te voeren. Zo kan je jouw pagina nadien nog altijd mooier 
maken, aanpassen, een foto toevoegen.

Eens je pagina klaar is kan je jouw persoonlijke link gebruiken om aan je vrienden, familie, 
collega's etc. te vragen je te steunen (zie hieronder bij 10 gouden TIPS).

Je kan ook een ploeg vormen en samen een fondsenwerving opstarten. Voor meer info email 
20km@vivasalud.be

https://acties.vivasalud.be/


2. Via onze rekening

Mensen kunnen jou ook sponsoren door een bedrag te storten op onze rekening:

Viva Salud | BE15 0010 4517 8030 | 
Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel

 ! Met mededeling “20km + jouw naam”→ ! Met mededeling “20km + jouw naam”



Goed om weten…

✔ vertel dit aan iedereen die je kent. Je doet tenslotte iets behoorlijk 
indrukwekkend! Hoe meer mensen je vraagt, hoe meer je zal inzamelen.

✔ herhaling is het geheim tot succes. Aarzel niet om mensen meermaals te laten 
weten dat je meeloopt met de 20km voor een goed doel, en stuur reminders 2 
weken nadat je om steun hebt gevraagd. Mensen willen je echt wél steunen, 
maar zijn vergeetachtig.

✔ Hoe vlugger je met het inzamelen begint, hoe meer sponsors je kan vinden. 
Daarom raden wij je aan om meteen na je inschrijving met jouw sponsorzoektocht 
te beginnen.

✔ Vermeld altijd dat giften vanaf €40 recht geven op een fiscaal attest (d.w.z. 45% 
terug via de belastingen!)

✔ Gebruik verschillende manieren om iedereen in je netwerk te bereiken. Hieronder 
zie je 10 verschillende mogelijkheden…



Wat kan je doen (10 gouden tips)

1. Vraag je beste vrienden en dichte familieleden om eerst te storten.

✗ Van zodra de eerste giften 
binnen zijn, gaat het nog 
veel vlotter. Mensen 
sponsoren veel sneller als 
ze zien dat anderen hen al 
voor waren.

2. Spreek mensen persoonlijk aan   werkt nog steeds heel goed!→ 

✗ Spreek mensen aan in je buurt, bij de bakker, op het
werk, ... Heb je binnenkort een familiefeest of 
ander sociaal evenement? Praat over je initiatief en 
vermeld natuurlijk je persoonlijke actiepagina.

✗ Er  zitten veel  potentiële  sponsors  in  jouw  
bedrijf of organisatie:  jouw  collega's  of  
werkgever  kunnen geïnteresseerd zijn in je 
initiatief en bereid om jou te steunen bij deze 
uitdaging.  Ook zij krijgen een fiscaal attest voor 
elke gift vanaf € 40!



3. Maak een Facebookpost (of 2, of 3).

✗ Deel de link van je actiepagina op je wall

✗ Een FOTO van jou mag altijd, werkt goed!

✗ Beschrijf in de tekst wat je gaat doen (20km van 
Brussel lopen) voor welk doel (Viva Salud), waar het 
geld naartoe gaat (campagnes voor publieke 
gezondheidszorg) en vraag duidelijk om je te 
sponsoren.

✗ Vermeld het FISCALE VOORDEEL voor giften vanaf 
€40

✗ Bonus tip: maak om de twee weken een nieuwe 
post met een update: “Bedankt X mensen om mij te 
sponsoren. Zondag 31 mei loop ik de 20km door bxl, 
om fondsen te verzamelen voor Viva Salud. Zij strijden
voor sterke publieke gezondheidszorg in België, 
Palestina, Congo en de Filipijnen… Sponsor mij via 
(link van jouw actiepagina)”  

✗ Bonus tip 2: deel deze post in groepen waarvan je deeluitmaakt op Facebook. Vb: familie, 
loopgroepen, beste vrienden, etc.

4. Stuur een (persoonlijke) email naar minstens 10 mensen

✗ Beschrijf in de tekst wat je gaat doen (20km 
van Brussel lopen) voor welk doel (Viva 
Salud), waar het geld naartoe gaat en vraag 
duidelijk om je te sponsoren.

✗ Stuur dit naar je naaste familie, beste 
vrienden en leukste collega’s.

✗ Vergeet natuurlijk de link van je actiepagina 
niet ;)

✗ Bonus tip: maak jouw persoonlijke versie van
deze vraag: “ik ben op zoek naar 10 mensen 
die mij willen steunen met een gift van €40. 
Zo kan ik €400 inzamelen voor Viva Salud. Bij 

een gift van €40 krijg je €22 terug via jouw belastingen. Kan ik op jouw steun rekenen?”



5. Organiseer een feest

✗ Dinner party, brunch, spaghetti-avond,… whatever you 
like!

✗ Vraag om ‘inkom’ of om ‘vrije bijdragen’. Je zal makkelijk
een paar honderd euro verzamelen!

✗ Zorg ervoor dat de insteek duidelijk is: alles draait rond 
jouw inzamelactie!

6. Verkoop oude spullen en kleren

✗ Graaf in je kast, kijk eens rond in je garage

✗ Zet alles te koop via Facebook Marketplace, een 
tweedehandswebsite of op een rommelmarkt 
binnenkort in jouw buurt

7. Bel mensen op

✗ Neem tijd om mensen op te bellen die je niet kan 
bereiken via sociale media of emails.

✗ Begin niet onmiddellijk met het vragen om steun, 
maar wees ook niet beschaamd, je doet iets 
fantastisch!

✗

✗ Eén van onze beste fondsenwerver maakt elk jaar 
tijd vrij om 's avonds, soms wel 3 uur lang mensen 
uit zijn sociale en professionele kring op te bellen.
Dit vraagt wat tijd en lef, maar het is wel een 
uiterst efficiënte manier om mensen te 

informeren en te overtuigen om geld te storten. Je hoeft daarbij niet te opdringerig te zijn, 
maar je kan wel eens laten vallen dat je met dit initiatief bezig bent dat jou nauw aan het hart 
ligt.

https://www.2ememain.be/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ps%3Ebe%3Edut%3Ebrand_pure%3Esemi&utm_content=287750854030&utm_term=tweedehands&utm_mt=e&utm_network=g&utm_id=ks_0f0e1ecb-116d-4670-9a28-bc44d4181055_76_7336_287750854030&gclid=Cj0KCQiAmsrxBRDaARIsANyiD1pF4KTw69Qo0C_isoZePiGvkkvwQZYKOuUKjwDT4ClzI2Qcjwb9TmIaAn-SEALw_wcB
https://www.facebook.com/marketplace/102155463159279/


8. Verander je achtergrondfoto op Facebook.

✗ Je kan deze achtergrondfoto gebruiken. Stuur een email naar 20km@vivasalud.be voor het 
originele bestand.

✗ vergeet niet om in de beschrijving van deze nieuwe achtergrondfoto te vermelden om jou te 
steunen, mét de link naar jouw online actiepagina!

9. Verander je mailfooter.

✗ Dit is de automatische handtekening onderaan je e-mails. Dit verander je makkelijk via de 
instellingen van je mailbox.

✗ Verander het naar: “Ik doe mee aan de 20km door Brussel voor het recht op gezondheid. Steun 
mijn inspanning via deze link (link naar je actiepagina).

✗ Je zal verbaasd zijn hoe goed dit werkt!

10. Wees creatief!

✗ Wil je iets doen dat niet in deze lijst staat? Ga ervoor! Indien je 
extra materiaal nodig hebt, of onze hulp, contacteer ons gerust.

mailto:20km@vivasalud.be


Extra nuttige info
Het geld dat jij inzamelt voor de 20km door Brussel, dient om onze partners in het 
Zuiden te ondersteunen. Vertel over onze projecten, waarom jij ze wil steunen en 
waarom het werk van Viva Salud voor u belangrijk is. Aarzel niet om uw 
gesprekspartners naar onze website door te verwijzen waar ze alle nodige informatie 
kunnen vinden.

Over Viva Salud

Viva Salud is ontstaan vanuit de overtuiging dat elke mens recht heeft op gezondheid. 

Daarom ondersteunen wij de uitbouw van sociale bewegingen in het Zuiden die strijden voor het
recht op gezondheid. In de Filipijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo, Cuba, en 
elders helpen wij onze partners met raad en daad om sterke organisaties uit te bouwen. 

We ondersteunen hen ook financieel via de fondsen en giften die we in België werven. Daarnaast
steunen we ook hun politieke strijd door onze activiteiten in België en door internationale 
netwerking o.a. in de wereldwijde People's Health Movement.

Over de uitdaging en waar het ingezamelde geld naartoe gaat. Waarom lopen we voor 
publieke gezondheidszorg?

Toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg is een fundamenteel mensenrecht dat het best 
gegarandeerd is wanneer de dienstverlening georganiseerd wordt door een overheid die onder 
democratisch toezicht staat. Privatiseringen bedreigen dat recht omdat het belang van private 
verstrekkers (winst maken) vaak niet overeenstemt met het publieke belang (kwaliteitsvolle en 
betaalbare gezondheidszorg). In onze paper ‘Waarom publieke gezondheidszorg beter is’ ontdek 
je meer hierover: www.vivasalud.be
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