
 
 
Ideeën voor een Sponsoractie 
Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn 
 
Sponsorloop 
Organiseer een sponsorloop. Zet een rondje uit van maximaal 400m rondom of vlakbij de vereniging. 
Iedereen kan zich van te voren laten sponsoren door (groot) ouders en natuurlijk alle buren en 
familie. Tijdens de sponsorloop probeert elke deelnemer zoveel mogelijk rondes te lopen, want hoe 
meer rondjes, hoe meer geld er wordt opgehaald voor de Stichting PHA! 
 
Talentenavond 
Organiseer een talentenavond waarop iedereen op het podium in de aula/kantine mag laten zien 
waar hij/zij goed in is. Dit kan van alles zijn! Playbacken, dansen, viool spelen, moppen vertellen enz. 
Vraag entree, bijvoorbeeld 2 euro en organiseer het zo dat 50% van de opbrengst van de koffie/thee 
of drankjes naar de Stichting PHA gaat. 
 
Veiling 
Organiseer een veiling. Je kan mensen van alles laten inbrengen, geen rommel, wel leuke spullen 
waar men van af wil maar wat iemand anders misschien heel graag wil hebben. Een veilingmeester 
die samen met 'charmante' assistente de ingebrachte artikelen showt kan erg hilarisch zijn. 
Ik heb zoiets zelf een keer gedaan bij een verjaardag van mijn zus en zwager. Zij wisten geen cadeaus, 
wilden geld en dat zouden ze aan een goed doel geven. Toen bedachten ik met mijn andere zus een 
veiling. Zus en zwager wisten van niets en vonden wel dat ze vreemde cadeaus kregen. Totdat de 
veiling startte!  We hebben tranen gelachen en haalden wel 300 euro op! Zoiets hebben we ook een 
keer voor een koor gedaan. Voor sommige spullen werd bijna gevochten en er werd hoog geboden! 
Je kunt ook winkels uit de omgeving benaderen of zij artikelen beschikbaar willen stellen en ipv een 
veiling een bingo/loterij organiseren. 
 
Rommelmarkt 
Verzamel ‘oude rommel’ voor verkoop op bijvoorbeeld Koninginnedag, Bevrijdingsdag of de 
jaarmarkt. Via een oproep op site, een berichtje in de supermarkt of een zoektocht op zolder zijn bij 
jou in de buurt vast een hoop spullen te verzamelen. 
Verkoop zelf gemaakte snacks als koekjes, popcorn, limonade etc. of appeltaart/cake. 
 
Collectebus 
Benader mensen die hun verjaardag vieren of wellicht een jubileum en vraag of ze een collectebus 
neerzetten met het logo van de Stichting PHA erop! 
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