
Een actie organiseren... waar begin je?    

Samen met je club wil jij je inzetten voor Stop Tetanus, maar je weet nog niet hoe.  Met deze tips en 
ideeën helpen wij je graag op weg. 

Iets kleins kan iets groots worden 
Fiets de Friese Elfstedenrijwieltocht en laat je sponsoren, loop de Dam-tot-Dam- loop, organiseer een 
kleding- of boekenveiling op een braderie, in een loods of andere openbare ruimte en vraag de bezoekers 
‘entreegeld’ te betalen voor het goede doel. De mogelijkheden zijn eindeloos. Maar waar begin je? 

Een actie in vijf stappen 

Bedenk een actie 
Bedenk een actie waarvan je hart sneller gaat kloppen, maar die ook goed past bij jouw club. Zijn jullie 
sportief? Dagen jullie jezelf liever intellectueel uit? Houden jullie van een feestje? Bekijk ook de 
inspiratietips. 
 
Prik een datum 
Doen jullie mee aan een bestaand evenement, dan staat de datum vast. Organiseren jullie zelf een actie, 
kies de datum dan zorgvuldig. Jullie kunnen de actie bijvoorbeeld koppelen aan ‘De dag van de Rechten 
van het Kind’, Kiwanis doe-dag of een andere symbolische datum. Gun jezelf voldoende tijd voor de 
voorbereiding en voor het vinden van sponsoren. 
 
Meld de actie aan 
Wat kunnen wij voor je betekenen? Kunnen wij meedenken of jullie helpen aan promotiemateriaal? Laat 
het ons weten! Meld je plannen via www.stoptetanus.nl/contact en geef aan wat jullie willen organiseren 
en wanneer. 
 
Vraag aandacht voor de actie 
Zorg ervoor dat de leden enthousiast raken om mee te doen of bij te dragen, vraag vrienden of familie om 
jullie te sponsoren. Communiceer jullie actie binnen jullie netwerk, maar ook daar buiten. Bekijk ook de 
communicatietips. 
 
Doneer de opbrengst aan Stichting Kiwanis Nederland Fonds 
Na afloop kunnen jullie de opbrengst heel simpel doneren aan Stichting Kiwanis Nederland Fonds. 
NL03INGB0658462156. Maak via jullie eigen clubsite een online sponsorpagina aan en verzamel de 
donaties snel en digitaal. 
 
Inspiratietips 

Feestje 
Organiseer een borrel, een feestje of een quiz. Vraag de leden en hun gasten ‘entree’ of vraag hun te 
betalen voor de drankjes. De opbrengst is voor Stop Tetanus. 

Benefiet concert 
Veel muzikale leden? Huur een locatie en vraag die leden op te treden. Verkoop kaartjes, zowel in de 
voorverkoop als bij de deur. Doneer de opbrengst aan Stop Tetanus. 
Ook in te zetten als relatie- of kennismakingsevenement. Kennismaken met Kiwanis. 



Heitje voor een karweitje 
Kunnen onze kinderen meedoen? Laat kinderen werkjes verrichten onder het aloude motto: heitje voor 
een karweitje: was auto’s, maai gras, wied onkruid en vraag een ‘heitje’. Schenk de opbrengst aan Stop 
Tetanus. Natuurlijk ook leuk voor volwassenen. 

Vrijmibo 
Bak taarten, maak fruitsmoothies of shake cocktails en verkoop ze tijdens braderieën of markten in je 
buurt. Doneer de opbrengst aan Stop Tetanus. 

Organiseer een boekenmarkt  
Prachtige boeken in huis, maar weet je zeker dat je ze niet nog eens zal lezen? Organiseer een 
boekenmarkt. Zeker weten dat de andere clubleden ook nog veel overtollige boeken in de boekenkast 
hebben staan. De boekenmarkt als speciaal evenement organiseren of tijdens de jaarlijkse braderie. 

Nieuwe kleren!  
Vraag al je vrienden en kennissen kleding die ze nooit meer dragen, in te brengen. Organiseer een 
kledingveiling en doneer de totaalopbrengst aan Stop Tetanus. 

Vrijgezelle leden? 
Organiseer een ‘speeddate’ voor al je vrijgezelle leden en hun vrijgezelle vrienden en vriendinnen. Regel 
een locatie en een paar flessen wijn en daten maar. Je zult zien dat je de drempel om mee te doen 
verlaagt door het aan een goed doel te koppelen. Vraag daarom alle vrijgezellen om een ‘inleg’ voor 
deelname en doneer die aan Stop Tetanus. 

Kerstdiner met relaties 
leveranciers of klanten bedanken? Organiseer een bijzonder kerstdiner voor belangrijke stakeholders, 
kennissen of potentiele leden en vraag iedereen die komt een bijdrage te leveren voor Stop Tetanus. 

Oliebollen bakken 
Frituurtalent? Bak oliebollen en verkoop. Geef ruim voor Oudejaarsavond aan dat jullie gaat bakken voor 
Stop Tetanus, deel lijsten uit waarop alvast ingevuld kan worden hoeveel oliebollen men wilt bestellen. 

Organiseer een sportevenement 

Organiseer een ‘Benefiets-evenement’.  
Fiets van Amsterdam naar Rotterdam of fiets een mooie route in de eigen omgeving en laat de 
deelnemers betalen om mee te doen.  

Organiseer een sponsorloop.  
Zet een parcours uit en verspreid sponsorformulieren. Probeer zoveel mogelijk mensen mee te laten 
doen. De deelnemers ontvangen alleen een startnummer als ze werk hebben gemaakt van het vinden van 
sponsoren.  

Spinning-marathon 
Een spinning-marathon optuigen bij de sportschool waar je bij aangesloten bent. Laat zoveel mogelijk 
mensen mee doen voor Stop Tetatus die zich per kwartier spinnen laten je sponsoren.  

Een sporttoernooi organiseren 
Een zaalvoetbal-, een tennis- of een golftoernooi organiseren, niet alleen voor je clubleden, maar ook voor 
hun gezinnen, vrienden en kennissen. Laat deelnemers een bedrag betalen voor deelname of organiseer 
een pool: zet geld in op de winnaar en doneer de prijzenpot aan Stop Tetanus.  

Of doe zelf mee aan een sportevenement 
Neem, samen met clubgenoten, deel aan een sportevenement zoals; 
1. Vier Mijl, Groningen 
2. Vierdaagse, Nijmegen 



3. Dam tot Damloop, Amsterdam  
4. Zevenheuvelenloop, Nijmegen  
5. Egmond Halve Marathon  
6. Marathon van Rotterdam.  

Gebruik het sponsorformulier om vrienden, familie, kennissen, bedrijven en collega’s om 
een bijdrage te vragen voor het goede doel. 

Communicatietips.  
Zo geef je bekendheid aan je evenement! 
Mond-tot-mondreclame is de beste reclame. Vertel iedereen die het maar horen wil dat jullie een actie 
organiseren voor Stop Tetanus. Vraag vrienden, familie en kennissen deel te nemen of bij te dragen. 

Hang posters op in de nabijheid van het evenement of stuur een persbericht naar de lokale krant online 
nieuwssites in uw regie. 

Gebruik Twitter, Facebook en de website van je club om je actie aan te kondigen.  Maak foto’s van je 
evenement en zet ze op de site. 

Praktisch 
SIN (Serviceclubs in Nederland) heeft een overzicht van alle instanties die mogelijk een bijdrage kunnen 
leveren aan een initiatief ten behoeve van Stop Tetanus. Zie het document ‘toegang tot geld’. 

Spreker(ster) 
Wil je een UNICEF vrijwilliger als spreker hebben op je club, dan kunnen wij dit regelen. Hij of zij zal dan 
uitleggen wat UNICEF doet met onze bijdrage en hoe de vaccins op de plaats van bestemming komen.  

Aan de volgende voorwaarden moet dan wel voldaan worden: 
1. Er moeten minimaal 25 toehoorders zijn 
2. De bijdrage van de club moet, tot nu toe, minimaal 7.500 euro zijn 

Goed om te weten voor je aan de actie begint: 
Kiwanis werkt wereldwijd samen met UNICEF. Dit betekent dat wij UNICEF mogen vermelden in al onze 
uitingen. Maar het is goed om te weten waarmee UNICEF niet mee wil samenwerken. Om de rechten van 
kinderen te beschermen gaat UNICEF alleen samenwerkingen aan met bedrijven en instanties, die niet 
handelen in strijd met de uitgangspunten en/of resoluties van de Verenigde Naties.  Ook bedrijven en 
instanties waarvan de producten, diensten of projecten in enige mate in conflict zijn met het werk van 
UNICEF  komen niet in aanmerking. UNICEF werkt vanzelfsprekend niet samen met bedrijven in de 
alcohol-, tabaks-,  seks- of wapenindustrie of met bedrijven die daarmee geassocieerd worden. Verder is 
er geen samenwerking mogelijk tussen UNICEF en bedrijven die met gokken geassocieerd worden, 
producenten die  de internationale marketingcode voor moedermelk vervangende producten schenden, 
bedrijven die zich bezighouden met pornografie, uitbuiting, fraude, criminele activiteiten en corruptie en 
bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan milieudelicten. 

Wil je het logo van UNICEF gebruiken?  
Het UNICEF-logo is een beschermd handelsmerk. Het is niet vrij te gebruiken op of voor 
fondsenwervende materialen van derden. UNICEF stelt op aanvraag officiële materialen beschikbaar. Het 
is belangrijk om op jullie zelfgemaakte materialen aan te geven dat het een actie voor UNICEF is en niet 
georganiseerd door UNICEF zelf.  Dit kun je bijvoorbeeld doen door de volgende tekst te gebruiken: 

‘Ons evenement wordt georganiseerd ten bate van Stop Tetanus. De volledige opbrengst wordt 
gedoneerd aan UNICEF Nederland. www.unicef.nl’ 

Wil je in de communicatie uitingen duidelijk maken waarvoor UNICEF zich inzet? Gebruik dan deze tekst: 

‘UNICEF komt op voor de rechten van kinderen, waar dan ook ter wereld. Miljoenen kinderen gaan 



dankzij UNICEF naar school. In 155 landen helpt UNICEF kinderen op het gebied van gezondheidszorg, 
goede voeding en onderwijs. Ook komt UNICEF op voor kinderen die het slachtoffer zijn van een oorlog of 
een natuurramp, of van ziektes als hiv en aids.’ 

December 2013 

Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met UNICEF. 

 


