
Beste SamenLoop-commissie,

Aan de slag met publiciteit? Dan is het fijn om folders, posters, banners en 
advertenties te hebben die je in een handomdraai aanpast voor je eigen 
SamenLoop. Deze handleiding helpt je om de communicatiemiddelen uit 
de Toolkit te personaliseren binnen de SamenLoop-huisstijl.

Wat vind je in de Toolkit?
In de Toolkit vind je open bestanden die je zelf kunt aanpassen met lokale 
gegevens. En ter inspiratie hebben we bij elk communicatiemiddel een 
voorbeeld opgenomen waarin alle gegevens zijn ingevuld. 

Pas de communicatiemiddelen eenvoudig aan
Met Adobe Illustrator of InDesign pas je bestanden in de Toolkit eenvoudig 
aan. Elke professionele DTP’er, grafisch ontwerper en drukkerij werkt met 
deze programma’s. De drukker kan de aanpassingen zeker voor jullie doen. 
Of misschien een bevriende vormgever?

Laat zien: samen staan we sterker
Een uniforme uitstraling voor SamenLoop voor Hoop laat zien: we maken 
samen een vuist tegen kanker. Daarom vragen we alle SamenLopen om te 
werken volgens de huisstijlrichtlijnen in deze handleiding. Twijfel je? Of 
lukt het niet om de documenten aan te (laten) passen? Je KWF-coördinator 
helpt je met plezier. 

Heel veel succes bij de organisatie van SamenLoop voor Hoop!

Met hartelijke groet,
 
Team SamenLoop voor Hoop



Handleiding Toolkit 
communicatiemiddelen
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Je eigen logo

In de Toolkit vind je een map met vijf SamenLoop-logo’s met je eigen plaatsnaam.  
Drie voor drukwerk, twee voor digitale media zoals websites en banners. 

Gebruik voor drukwerk:

• KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps 
• KWF_logoSamenloop_zw_PLAATSNAAM.eps
• KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.jpg

Gebruik voor digitale media:

• KWF_logoSamenloop_rgb_PLAATSNAAM.jpg
• KWF_logoSamenloop_rgb_PLAATSNAAM.eps

Voorbeelden logo’s 
met plaatsnaam

KWF_logoSamenloop_rgb_PLAATSNAAM.jpg KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps 

In de Toolkit vind je een map met 6 logo’s met de eigen plaatsnaam. 
Het is verkrijgbaar in de volgende versies:
• full color CMYK
• full color RGB
• zwart-witversie, toe te passen in zwart of een andere kleur dan de SamenLoop-huisstijlkleuren. 

Drukwerk
Voor drukwerk wordt alleen gebruikgemaakt van de CMYK-, of zwart-wit-logo’s, bij voorkeur de .eps-versie:
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps
KWF_logoSamenloop_zw_PLAATSNAAM.eps
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.jpg

Digitale toepassingen
Voor digitale toepassingen, bijvoorbeeld banners of website, wordt gebruikgemaakt van de RGB- of zwart-
wit-logo’s:
KWF_logoSamenloop_rgb_PLAATSNAAM.jpg
KWF_logoSamenloop_rgb_PLAATSNAAM.eps
KWF_logoSamenloop_zw_PLAATSNAAM.jpg

Voorbeelden logo’s 
met plaatsnaam
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Kleuren, lettertype  
en schrijfwijze

Kleuren:

•  CMYK: paars: C 75%, M 85%; rood: M 100%, Y 95%; blauw: C 100%, M 55%
•  RGB: paars: R 73, G 30, B 138; rood: R 249, G 15, B 14; blauw R 23, G 86, B 159
•  PMS: paars: Pantone 266, rood: Pantone 485, blauw: Pantone 2935

Lettertype

Gebruik het lettertype KWF Fedra. Dit is bijgeleverd in de Toolkit.

KWF Fedra Sans Book 0123456789
KWF Fedra Sans Medium 0123456789
Schrijfwijze SamenLoop voor Hoop

•  Schrijf SamenLoop voor Hoop met drie hoofdletters. 
•  Schrijf in teksten zoveel mogelijk de naam SamenLoop voor Hoop voluit.
•  Samenvoegingen als SamenLoop-vrijwilliger, SamenLoop-kast zijn mogelijk.
•  SamenLoop voor Hoop is vrouwelijk. We gebruiken het lidwoord ‘de’ en het bezittelijk 
 voornaamwoord ‘haar’.
 
Schrijfwijze KWF Kankerbestrijding

•  Schrijf: KWF Kankerbestrijding. 
•  KWF Kankerbestrijding mag niet op de spatie worden afgebroken voor een volgende regel. 
 Afbreken op een andere plaats, bijvoorbeeld ‘Kanker-bestrijding’ mag wel. 
•  Gebruik geen lidwoord. Bijvoorbeeld: ‘Wij organiseren deze actie voor KWF Kankerbestrijding.’
•  KWF Kankerbestrijding is vrouwelijk. We gebruiken het bezittelijk voornaamwoord ‘haar’.
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Briefpapier

Personaliseer het briefpapier 
Van het briefpapier vind je in de Toolkit een  
map met een:

•  open InDesign-bestand
•  map met lettertypes
• voorbeeld-pdf

Personaliseer het briefpapier in vier stappen. 

Stap 1 
Open het InDesign-bestand en vervang het  
voorbeeldlogo van Eindhoven door het logo met de 

juiste plaatsnaam. Gebruik daarvoor het bestand 
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps. 

Stap 2
Vervang de plaatsnaam in de zin onderaan.

Stap 3
Maak een pdf in hoge resolutie.

Stap 4
Schrijf de brief. Gebruik het KWF-lettertype.

Briefpapier A4, 210 x 297 mm

Vervang het voorbeeldlogo door het logo met de 
juiste plaatsnaam. Importeer:
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps 
uit de logomap in de Toolkit.

Veldhoven loopt mee en staat stil bij kanker

SamenLoop voor Hoop is een vrijwilligersevenement van KWF Kankerbestrijding.

Vervang 
plaatsnaam
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Envelop

Personaliseer de envelop 
Van de envelop vind je in de Toolkit een map met een:
 
• open InDesign-bestand 
• map met lettertypes 
• voorbeeld-pdf 

Personaliseer de envelop in drie stappen.

Stap 1 
Open het InDesign-bestand en vervang het voor-
beeldlogo van Eindhoven door het logo met de juiste 
plaatsnaam. Gebruik daarvoor het bestand 
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps.

Stap 2
Vervang de plaatsnaam in het paarse vlak. 

Stap 3
Maak een pdf in hoge resolutie. 

Envelop C5, 229 x 162 mm

Vervang het voorbeeldlogo door het logo met de 
juiste plaatsnaam. Importeer:
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps 
uit de logomap in de Toolkit.

Leef mee  Loop mee

Veldhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

Vervang 
plaatsnaam
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Visitekaartje

Personaliseer het visitekaartje 
Van het visitekaartje vind je in de Toolkit een:

• open InDesign-bestand
• map met lettertypes
• voorbeeld-pdf

Personaliseer het visitekaartje in drie stappen.

Stap 1 
Open het InDesign-bestand en vervang het voor-
beeldlogo van Eindhoven door het logo met de juiste 
plaatsnaam. Gebruik daarvoor het bestand
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps.

Stap 2
Vervang de plaatsnaam in de zin in het paarse vlak 
en vul de juiste persoons- en adresgegevens in.

Stap 3
Maak een pdf in hoge resolutie.

Visitekaartje, 85 x 55 mm
Vervang het voorbeeldlogo door het logo met de 
juiste plaatsnaam. Importeer:
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps 
uit de logomap in de Toolkit.

Koos van den Boerakker
Organisator

Kerkdijk 20
2301 AB Veldhoven
T (034) 456 89 55
M 06 509 455 243
E kvandenboerakker@ziggo.nl 
samenloopvoorhoop.nl

Veldhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

Vervang 
plaatsnaam

Vervang 
gegevens
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Stopperadvertenties
in kleur

Personaliseer de advertentie
In de Toolkit vind je een map met daarin van  
vijf formaten full-color-advertenties:

• open InDesign-bestand
• map met lettertypes
• voorbeeld-pdf

Personaliseer de advertentie in drie stappen.

Stap 1 
Open het InDesign-bestand en vervang het 
voorbeeldlogo van Eindhoven door het logo met 
de juiste plaatsnaam. Gebruik daarvoor het bestand 
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps.

Stap 2
Vervang de plaatsnaam in het paarse vlak en vul de 
locatie en de datum in.

Stap 3
Maak een pdf in hoge resolutie.

Stopperadvertentie A4, 210 x 297 mm

Vervang het voorbeeldlogo door het logo met de 
juiste plaatsnaam. Importeer:
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps 
uit de logomap in de Toolkit.

24-uurswandelestafette

samenloopvoorhoop.nl
Loop ook mee! Schrijf je in op

<Locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

Vervang 
plaatsnaam

Vul in:
locatie en 
datum
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24-uurswandelestafette

samenloopvoorhoop.nl
Loop ook mee! Schrijf je in op

<Locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

24-uurswandelestafette

samenloopvoorhoop.nl

Loop ook mee! 
Schrijf je in op

<Locatie>
<datum>

Eindhoven loopt 
mee en staat 
stil bij kanker

samenloopvoorhoop.nl

24-uurswandelestafette

Loop ook mee! Schrijf je in op samenloopvoorhoop.nl

<Locatie>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

<datum>

85 x 126 mm

179 x 125 mm

38 x 100 mm

38 x 30 mm

Overige formaten 
stopperadvertenties 
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Stopperadvertenties
in zwart-wit

Personaliseer de advertentie
In de Toolkit vind je een map met daarin van vijf 
formaten zwart-witadvertenties:

• open InDesign-bestand
• map met lettertypes
• voorbeeld-pdf

Personaliseer de advertentie in drie stappen.

Stap 1 
Open het InDesign-bestand en vervang het voor-
beeldlogo van Eindhoven door het logo met de juiste 
plaatsnaam. Gebruik daarvoor het bestand 
KWF_logoSamenloop_zw_PLAATSNAAM.eps.

Stap 2
Vervang de plaatsnaam in het tekstvlak en vul de 
locatie en de datum in.

Stap 3
Maak een pdf in hoge resolutie.

Stopperadvertentie A4, 210 x 297 mm

Vervang het voorbeeldlogo door het logo met de 
juiste plaatsnaam. Importeer:
KWF_logoSamenloop_zw_PLAATSNAAM.eps 
uit de logomap in de Toolkit.

24-uurswandelestafette

samenloopvoorhoop.nl
Loop ook mee! Schrijf je in op

<Locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

Vervang 
plaatsnaam

Vul in:
locatie en 
datum
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samenloopvoorhoop.nl
Loop ook mee! Schrijf je in op

24-uurswandelestafette

<Locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

samenloopvoorhoop.nl

Loop ook mee! 
Schrijf je in op

24-uurswandelestafette

<Locatie>
<datum>

Eindhoven loopt 
mee en staat 
stil bij kanker

samenloopvoorhoop.nl

24-uurswandelestafette

Loop ook mee! Schrijf je in op samenloopvoorhoop.nl

<Locatie>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

<datum>

85 x 126 mm

179 x 125 mm

38 x 100 mm

38 x 30 mm

Overige formaten 
stopperadvertenties
zwart-wit 
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Posters

Personaliseer de posters 
In de Toolkit vind je een map met daarin van vijf 
formaten full-colorposters:

• open InDesign-bestand
• map met lettertypes
• voorbeeld-pdf

De beschikbare formaten zijn: A4, A3, A2, A1 en A0. 
Elk InDesign-bestand bevat vier posters. Er zijn twee 
beeldvarianten. En van elke beeldvariant een versie 
mét sponsorvlak en een versie zonder.

Personaliseer de poster in vier stappen.

Stap 1 
Open het InDesign-bestand en vervang het voor-
beeldlogo van Eindhoven door het logo met de juiste 
plaatsnaam. Gebruik daarvoor het bestand 
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps.

Stap 2
Vervang de plaatsnaam in het tekstvlak en vul de 
locatie en de datum in.

Stap 3 
(bij een poster met sponsorvlak)
Zet sponsornamen en/of -logo’s in het vlak.

Stap 4
Maak een pdf in hoge resolutie.

Poster A4, 210 x 297 mm

Vervang het voorbeeldlogo 
door het logo met de juiste 
plaatsnaam. Importeer:
KWF_logoSamenloop_fc_
PLAATSNAAM.eps 
uit de logomap in de Toolkit.

24-uurswandelestafette

Mede mogelijk gemaakt door:

samenloopvoorhoop.nl
Loop ook mee! Schrijf je in op

<Locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

Vervang 
plaatsnaam

Vul in:
locatie en 
datum

Voeg toe:
sponsornamen
en/of logo’s
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85x126mm

Poster zonder sponsorvlak Poster met sponsorvlak

Poster
zonder 
sponsorvlak

Overige posters

24-uurswandelestafette

samenloopvoorhoop.nl
Loop ook mee! Schrijf je in op

<Locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

24-uurswandelestafette

samenloopvoorhoop.nl
Loop ook mee! Schrijf je in op

<Locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

24-uurswandelestafette

Mede mogelijk gemaakt door:

samenloopvoorhoop.nl
Loop ook mee! Schrijf je in op

<Locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker
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BANNER 120X600 PX

STAP 1 STAP 2 STAP 3

Banners

Personaliseer de banners
In de Toolkit vind je een map met daarin van acht 
formaten full-color-banners een:

• Photoshop-bestand met lagen
• map met lettertypes
• voorbeeld-pdf

Personaliseer de banner in vier stappen. 

Stap 1 
Elk Photoshop-bestand bevat 3 laaggroepen. Elke 
groep stelt een stap van de uiteindelijke animated 
gif voor. Open het Photoshop-bestand en vervang 

in stap 1, stap 2 en stap 3 het voorbeeldlogo van 
Eindhoven door het logo met de juiste plaatsnaam. 
Gebruik daarvoor het bestand 
KWF_logoSamenloop_rgb_PLAATSNAAM.jpg.

Stap 2
Vervang in stap 02 de plaatsnaam in het paarse vlak.

Stap 3
Vervang in stap 03 de datum in het paarse vlak.

Stap 4
Maak een animated gif van het Photoshop-bestand.

Banner, 120 x 600 px

Vervang in stap 1, stap 2 
en stap 3 het voorbeeld-
logo door het logo met 
de juiste plaatsnaam. 
Importeer:
KWF_logoSamenloop_rgb_
PLAATSNAAM.jpg 
uit de logomap in de 
Toolkit.

Vervang 
plaatsnaam

Vul in:
datum
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160 x 600 px

Overige formaten banners
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200 x 200 px en 250 x 250 px

300 x 250 px

Overige formaten banners
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338 x 280 px

Overige formaten banners
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728 x 90 px

468 x 60 px

Overige formaten banners
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Folders

Personaliseer de folders
In de Toolkit vind je een map met daarin van vier 
verschillende full-color-folders een:

• open InDesign-bestand
• map met lettertypes
• voorbeeld-pdf

Elk InDesign-bestand bevat één folder. Er zijn vier 
varianten: een algemene folder, een folder voor 
teams, een folder voor survivors en een Kaars van 
Hoop-folder. Personaliseer de folders in vier stappen.

Stap 1 
Open het InDesign-bestand en vervang op pagina 1 
2x het voorbeeldlogo van Eindhoven door het logo 
met de juiste plaatsnaam. Gebruik daarvoor het 

bestand KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps.

Stap 2
Vervang de plaatsnaam in het paarse vlak en vul de 
locatie en de datum in.

Stap 3
Vul de gegevens op de achterkant in. Plaats sponsor-
namen en/of -logo’s of verwijder het sponsorvlak. 
Let op: in de folder voor Kaars van Hoop staat ook in 
het binnenwerk (pagina 2 in het InDesign-bestand) 
een invulveld met adresgegevens. 

Stap 4
Maak een pdf in hoge resolutie.

Algemene folder, 297 x 210 mm

Vervang het voorbeeldlogo 2 keer door het logo met de 
juiste plaatsnaam. Importeer:
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps 
uit de logomap in de Toolkit.

24-uurswandelestafette24-uurswandelestafette

Ik loop mee en sta stil  
bij mijn vader

Wil je meer informatie over

SamenLoop voor Hoop?

samenloopvoorhoop.nl

 
Beleven
Tijdens SamenLoop voor Hoop beleven we alle 
emoties die bij kankerpatiënten, ex-patiënten en 
naasten leven. We herdenken, steunen en vieren 
het leven. Samen.

Meeleven
Iedereen kent wel iemand met kanker.
Meeleven is het gevoel geven dat niemand er  
alleen voor staat.
 

Doorleven
Samen het leven vieren, er voor elkaar zijn en 
zoveel mogelijk mensen de kans bieden om door te 
leven. Daarom zamelen we met acties geld in voor 
kankeronderzoek.

Loop mee!
Vorm een team van 10 - 15 personen met je familie,  
buren of collega’s. Inschrijven kost € 15 per persoon. 
Elk teamlid zamelt voorafgaand aan SamenLoop 
voor Hoop zo veel mogelijk geld in om kanker-
onderzoek te steunen. 

Kaars van Hoop
Wil je een Kaars van Hoop branden tijdens de  
indrukwekkende Kaarsenceremonie? Laat het  
ons weten. Doneer € 5 voor een Kaars van Hoop  
en herdenk hiermee je dierbaren.

Samen tegen kanker

Enthousiast? Schrijf je in!

Mede mogelijk gemaakt door:

samenloopvoorhoop.nl 

<locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

<website>

Of neem contact met ons op: 
<naam>
<adres>
<postcode en plaats>
<telefoonnummer>
<e-mailadres>

Vul in: 
website en
overige 
gegevens

Vul in:
locatie en 
datum

Vervang:
plaatsnaam

Voeg toe:
sponsornamen
en/of logo’s

Of: verwijder 
sponsorvlak
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24-uurswandelestafette24-uurswandelestafette

Ik loop mee en sta stil  
bij mijn vader

Wil je meer informatie over

SamenLoop voor Hoop?

samenloopvoorhoop.nl

 
Beleven
Tijdens SamenLoop voor Hoop beleven we alle 
emoties die bij kankerpatiënten, ex-patiënten en 
naasten leven. We herdenken, steunen en vieren 
het leven. Samen.

Meeleven
Iedereen kent wel iemand met kanker.
Meeleven is het gevoel geven dat niemand er  
alleen voor staat.
 

Doorleven
Samen het leven vieren, er voor elkaar zijn en 
zoveel mogelijk mensen de kans bieden om door te 
leven. Daarom zamelen we met acties geld in voor 
kankeronderzoek.

Loop mee!
Vorm een team van 10 - 15 personen met je familie,  
buren of collega’s. Inschrijven kost € 15 per persoon. 
Elk teamlid zamelt voorafgaand aan SamenLoop 
voor Hoop zo veel mogelijk geld in om kanker-
onderzoek te steunen. 

Kaars van Hoop
Wil je een Kaars van Hoop branden tijdens de  
indrukwekkende Kaarsenceremonie? Laat het  
ons weten. Doneer € 5 voor een Kaars van Hoop  
en herdenk hiermee je dierbaren.

Samen tegen kanker

Enthousiast? Schrijf je in!

Mede mogelijk gemaakt door:

samenloopvoorhoop.nl 

<locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

<website>

Of neem contact met ons op: 
<naam>
<adres>
<postcode en plaats>
<telefoonnummer>
<e-mailadres>

Wat is 
SamenLoop voor Hoop? 
SamenLoop voor Hoop is een evenement speciaal 
voor iedereen die – direct of indirect - met kanker 
te maken heeft gekregen. Gedurende een 24 uur 
durende wandelestafette staan we samen stil bij 
kanker en vieren we het leven. Tijdens de loop zijn 
er verschillende ceremonies, muziekoptredens en 
acties van deelnemers die op een bijzondere wijze 
geld inzamelen voor kankeronderzoek. De openheid 
en eensgezindheid maken van SamenLoop voor 
Hoop een evenement dat niemand ongemoeid laat. 
SamenLoop voor Hoop wordt in tientallen landen 
met veel succes georganiseerd en is wereldwijd de 
grootste inzamelingsactie ten bate van de kanker-
bestrijding! 

 

Hoogtepunten van 
SamenLoop voor Hoop
Openingsronde Survivors
Tijdens het evenement is er bijzondere aandacht voor 
de Survivors, mensen die ooit de diagnose kanker 
hebben gehad. Survivors openen ceremonieel het 
evenement. Onder warme aanmoediging van familie, 
vrienden en alle andere deelnemers lopen Survivors 
de eerste ronde over het parcours. Voor velen is dit 
een emotioneel moment. 

Kaarsenceremonie
Een van de meest bijzondere onderdelen van Samen-
Loop voor Hoop is de kaarsenceremonie. We komen 
samen om onze dierbaren te steunen of te herdenken. 
De deelnemers kunnen op een speciale Kaars van 
Hoop een persoonlijke boodschap of wens schrijven. 
Vervolgens worden alle kaarsen langs het parcours 
gezet, zodat de wandelaars gedurende de nacht 

omringd zijn door een zee van licht.

Vorm een team en loop mee!
Vorm ook een team van familieleden, vrienden, bu-
ren, verenigingsgenoten of collega’s (10 – 20 mensen) 
en loop mee! Tijdens de 24 uur durende wandel-
estafette wisselen de teamleden elkaar steeds af. Er 
loopt dus altijd minstens één teamlid over het par-
cours als symbool voor de voortdurende strijd tegen 
kanker. Bezoekers en teamleden die niet wandelen, 
kunnen ondertussen volop genieten van de andere 
activiteiten op het evenement, zoals een levendige 
braderie, optredens van artiesten, kindervermaak en 
bandjes. Alle teamleden worden gevraagd om vooraf-
gaand aan het evenement zo veel mogelijk geld in 
te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Ze leveren 
hiermee een belangrijke bijdrage aan verder kanker-

onderzoek. 

SamenLoop voor Hoop en 
KWF Kankerbestrijding
De overlevingskansen voor mensen met kanker zijn 
de laatste 60 jaar ruim verdubbeld. Op deze weg 
willen we doorgaan om uiteindelijk de strijd tegen 
kanker te winnen. Daar is geld voor nodig, veel geld. 
Met SamenLoop voor Hoop zamelen we geld in en 
vieren we een feest van hoop. We vieren dat steeds 
meer mensen kanker overleven en dat we iets tegen 
de ziekte kunnen doen. Door wetenschappelijk 
onderzoek te  nancieren zorgen we samen voor 
een toekomst met minder kans op kanker, meer 
kans op genezing en een betere kwaliteit van leven 
voor (ex-)kankerpatiënten. Dat is de missie van 
KWF Kankerbestrijding. Elke SamenLoop voor Hoop 
draagt hieraan bij.

“In mijn hoofd schijnt de zon weer. 
De energie die ik heb gekregen van 
dit evenement geeft me de kracht 
om weer door te gaan”
Annelies  - Survivor en deelneemster 

binnenflap

binnenwerk

achterkant voorkant

Algemene folder



22

SamenLoop voor Hoop 
een 24-uurswandelestafette

Samenloop voor Hoop is een evenement speciaal 
voor iedereen die  - direct of indirect - met kanker 
te maken heeft gekregen. Gedurende een 24 uur 
durende wandelestafette staan we  stil bij kanker 
en vieren we het leven. Tijdens de loop zijn er ver-
schillende ceremonies, muziekoptredens en acties 
van deelnemers die op een bijzondere wijze geld 
inzamelen voor kankeronderzoek. De openheid en 
eensgezindheid maken van SamenLoop voor Hoop 
een evenement dat niemand ongemoeid laat.

 
We nodigen je graag uit voor 
SamenLoop voor Hoop
Tijdens het evenement is er bijzondere aandacht 
voor de Survivors, de mensen die ooit de diagnose 
kanker hebben gehad. Survivors zijn onze eregasten, 
en we hebben dan ook een speciaal programma voor 
ze samengesteld. We nodigen jou als Survivor graag 
uit bij SamenLoop voor Hoop. 

 

Kaarsenceremonie
Een van de meest indrukwekkende momenten van 
SamenLoop voor Hoop is de kaarsenceremonie. We 
komen samen om dierbaren te herdenken en om 
elkaar te steunen. De deelnemers kunnen op een 
speciale Kaars van Hoop een persoonlijke bood-
schap of wens schrijven. Vervolgens worden alle 
kaarsen langs het parcours gezet, zodat de wande-
laars gedurende de nacht omringd zijn door een 
zee van licht. Een magisch gezicht.

Meedoen aan 
SamenLoop voor Hoop
Er is een speciaal programma voor Survivors en 
hun naasten samengesteld. Voor meer informatie 
hierover adviseren we je contact op te nemen met 
de SamenLoop-commissie. Je kunt natuurlijk ook 
gewoon deelnemen aan de wandelestafette met 
een team van vrienden, buren, familieleden of 

collega’s. 

Indrukwekkende openingsceremonie 
Survivors openen het evenement met een ceremo-
niële openingsronde. Onder warme aanmoediging 
van familie, vrienden en belangstellenden lopen 
(ex-)kankerpatiënten de eerste ronde over het 
parcours. Voor veel mensen is de samenkomst van 
zoveel Survivors een emotioneel moment.

“Je moest eens weten wat het 
me deed, toen ik daar wandelde 
en iedereen begon te klappen”
Jennifer - Survivor en deelneemster

“In mijn hoofd schijnt de zon weer. 
De energie die ik heb gekregen van 
dit evenement geeft me de kracht 
om weer door te gaan”
Annelies  - Survivor en deelneemster 

binnenflap

binnenwerk

achterkant voorkant

Folder voor survivors

Ik loop mee en sta stil  
bij mijn geluk

SamenLoop voor Hoop en  
KWF Kankerbestrijding
De overlevingskansen voor mensen met kanker 
zijn de laatste 65 jaar ruim verdubbeld.  
Met SamenLoop voor Hoop zamelen we geld in en 
vieren we het leven. KWF Kankerbestrijding heeft 
als ideaal een wereld waarin niemand meer sterft 
aan kanker. We willen dat minder mensen kanker 
krijgen, meer mensen genezen en dat de kwaliteit 
van leven van de patiënt zo goed mogelijk is – 
tijdens en na de ziekte. Daarom financieren en 
faciliteren we wetenschappelijk onderzoek,
beïnvloeden we beleid en delen we kennis over 
kanker en de behandeling ervan. Om dit mogelijk 
te maken, vragen wij jou om ons te helpen.  
De opbrengst van elke SamenLoop voor Hoop 
draagt hieraan bij. 

Loop mee!
KWF Kankerbestrijding vindt het een eer als je 
deelneemt aan de SamenLoop voor Hoop. De  
openingsronde speciaal voor survivors symboli-
seert de moed van de survivors en hun naasten. 
Door velen wordt deze openingsronde als heel 
bijzonder ervaren. Loop mee en sta samen stil bij 
kanker. Je bent van harte welkom!

Enthousiast? Schrijf je in!

Wil je meer informatie over

SamenLoop voor Hoop?

samenloopvoorhoop.nl

<website>

Of neem contact met ons op: 
<naam>
<adres>
<postcode en plaats>
<telefoonnummer>
<e-mailadres>

24-uurswandelestafette24-uurswandelestafette

<locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

Mede mogelijk gemaakt door:

samenloopvoorhoop.nl 
informatie voor survivors
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SamenLoop voor Hoop 
een 24-uurswandelestafette

Fijn dat je geïnteresseerd bent om mee te lopen 
tijdens SamenLoop voor Hoop. Een bijzonder 
evenement om stil te staan bij kanker en om het 
leven te vieren. SamenLoop is géén wedstrijd. Het is 
een 24-uurswandelestafette waarbij de teamleden 
elkaar afwisselen. Deelnemers hoeven dus geen 
getrainde hardlopers te zijn! Tijdens een SamenLoop 
voor Hoop zetten alle deelnemers zich ook in om 
geld in te zamelen. De totale opbrengst komt ten 
goede aan het wetenschappelijk kankeronderzoek 
dat door KWF Kankerbestrijding wordt ge nancierd. 
Meedoen is dus niet alleen een bijzondere ervaring, 

het is ook nog eens heel belangrijk!

Deelname: hoe werkt het?
Je kunt deelnemen aan SamenLoop voor Hoop door 
een team samen te stellen van 10 - 20 teamleden. 
Denk daarbij aan vrienden, familie, verenigings-
leden, collega’s of buren. Elk team wordt geleid 
door een teamcaptain die het aanspreekpunt is. 
De SamenLoop-commissie organiseert speciale 
informatieavonden voor de teamcaptains om hen te 
begeleiden en te informeren over het evenement. Als 
teamcaptain zorg je er verder voor dat het team zo 
snel mogelijk bij de SamenLoop-commissie wordt 
ingeschreven. Je team hoeft hiervoor nog niet hele-
maal compleet te zijn. Het inschrijfgeld bedraagt  
€ 15 per teamlid. Dit bedrag dient tegelijk met de 
inschrijving betaald te worden. 

Hoe lang moet ik wandelen? 
Gedurende 24 uur wisselen de teamleden elkaar af. 
Er loopt dus altijd minstens één teamlid over het 
parcours. De overige teamleden kunnen onder-
tussen genieten van de liveoptredens, de markt en 
andere activiteiten ... of gewoon even uitrusten. 
De teamleden bepalen met elkaar hoe lang elk 
teamlid gaat lopen. Gemiddeld bestaat een team 
uit zo’n 15 personen. Een teamlid loopt dan iets 
meer dan anderhalf uur. 

Waar kan ik overnachten?
Overnachtingen worden bij elke SamenLoop voor 
Hoop weer anders georganiseerd. Informeer bij 
de SamenLoop-commissie welke mogelijkheden 
er zijn. Het is een bijzondere ervaring om 24 uur 
bij SamenLoop  aanwezig te zijn, maar je kunt 
natuurlijk ook gewoon thuis slapen.  

Loop mee!
Wordt er voor eten gezorgd?
De SamenLoop-commissie zet zich in om voor alle 
deelnemers maaltijden te verzorgen. Vaak lukt het 
om de maaltijden gesponsord te krijgen, in som-
mige gevallen wordt er om een kleine vergoeding 
gevraagd. Vraag aan de SamenLoop-commissie 
hoe de maaltijden worden verzorgd.  

Moet ik meer doen dan alleen lopen?
Vóór het evenement vragen we je geld in te zamelen. 
Je kunt dit doen door sponsors te werven, door zelf 
inzamelingsacties te organiseren of door Kaarsen 
van Hoop te verkopen. Bij de andere SamenLoop-
evenementen bleek dat een bedrag van € 100 per 
persoon heel goed haalbaar is. De opbrengst komt 
volledig ten goede aan wetenschappelijk kanker-
onderzoek dat door KWF Kankerbestrijding wordt 
ge nancierd, dus hoe meer je ophaalt, hoe beter!  

Organiseer leuke activiteiten!
Tijdens het evenement wordt er niet alleen gewan-
deld, ook vragen we teams om tijdens de 24 uur leuke 
activiteiten te organiseren om hiermee de opbrengst 
voor wetenschappelijk kankeronderzoek te ver-
groten. Zo kun je bijvoorbeeld een loterij organiseren 
of zelfgemaakte producten verkopen. Voor elk team 
is hiervoor een speciale kraam beschikbaar op het 
terrein. 

binnenflap

binnenwerk

achterkant voorkant

Folder voor teams

<locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

samenloopvoorhoop.nl 
informatie voor teams

Ik loop mee en sta stil  
bij mijn collega

Mag een team zelf eten of drinken 
meenemen?
Het is prima als teamleden zelf eten en drinken  
bij zich hebben. Er mogen alleen geen alcohol-
houdende dranken meegenomen worden.

Mogen we eten en drinken  
verkopen in onze kraam? 
Veel teams willen geld inzamelen door eten en 
drinken te verkopen. Als je dit wilt doen, overleg 
dan altijd vooraf met de SamenLoop-commissie 
wat de mogelijkheden zijn. 
De commissieleden kunnen je dan bijvoorbeeld 
over de hygiënerichtlijnen informeren en  
andere nuttige tips geven. Afstemming met de 
commissie  voorkomt ook dat elk team dezelfde 
dingen gaat verkopen.  

Mogen er ook kinderen meelopen?
Kinderen tot 14 jaar mogen meelopen met  
toestemming of onder begeleiding van hun  
ouders/begeleiders. Er wordt ook vaak een  
speciale KinderLoop georganiseerd.

Stel dat het regent? 
Weer of geen weer, SamenLoop voor Hoop gaat 
hoe dan ook door! Bereid je dus altijd goed voor 
op slecht weer door voldoende kleding mee te 
nemen. 

 
We hebben al geld ingezameld,  
kunnen we dit al overmaken?
Ja, dit is nu al mogelijk. We stimuleren teams  
– vanuit veiligheidsoverwegingen – altijd om het 
ingezamelde geld zo veel mogelijk vóór het  
evenement aan ons  over te maken. Je vindt het 
bankrekeningnummer op de website.

Enthousiast? Schrijf je in!

<website>

Of neem contact met ons op: 
<naam>
<adres>
<postcode en plaats>
<telefoonnummer>
<e-mailadres>

24-uurswandelestafette24-uurswandelestafette

Mede mogelijk gemaakt door:

Wil je meer informatie over

SamenLoop voor Hoop?

samenloopvoorhoop.nl
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Ik loop mee en sta stil 
bij mijn geluk

24-uurswandelestafette24-uurswandelestafette

Wil je meer informatie over

SamenLoop voor Hoop?

samenloopvoorhoop.nl

Brand een
Kaars van Hoop

samenloopvoorhoop.nl 

<locatie>
<datum>

Voornaam:

Achternaam:    

Adres:

Postcode:   

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Aantal Kaarsen van Hoop à € 5 : 

Ik versier zelf de Kaars(en) van Hoop. 

Vraag naar de papieren zakken. 

Ik laat iemand van de organisatie de versiering

doen. (Vul hieronder de namen in.)

Ter ere van (meerdere namen mogelijk):

Ter nagedachtenis aan 

(meerdere namen mogelijk):

Kaars van Hoop-formulierDe kaarsenceremonie: 
een magisch moment!
Een van de meest indrukwekkende momenten van 
de SamenLoop voor Hoop is de kaarsenceremonie. 
Of je nu zelf aan SamenLoop voor Hoop meedoet of 
er alleen emotioneel bij betrokken bent, iedereen 
kan een Kaars van Hoop branden om dierbaren 
steun te betuigen of te herdenken.

Wat is een Kaars van Hoop?
De Kaars van Hoop is een brandende kaars in een 
met zand gevulde papieren zak waarop je een 
persoonlijke boodschap kunt zetten. Veel mensen 
schrijven er de naam van hun dierbare op, anderen 
willen er graag een persoonlijke boodschap, wens 
of foto aan toevoegen. Bij het licht van al deze 
Kaarsen van Hoop staan we stil bij onze dierbaren. 
Alle kaarsen worden vervolgens langs het par-
cours van SamenLoop voor Hoop geplaatst, zodat 
gedurende de nacht de wandelende deelnemers 
omringd zijn door een zee van licht.

Bestel ook een Kaars van Hoop!

Vul het formulier in en stuur of overhandig het aan:

Je bent uiteraard van harte welkom bij SamenLoop 
voor Hoop en bij de kaarsenceremonie, waar je je  
kaarsen zult zien branden. Kijk voor meer informatie  
op samenloopvoorhoop.nl.  

<adres>

<adres>

<eventueel telefoonnummer>

binnenflap

binnenwerk

achterkant voorkant

Folder voor Kaars van Hoop

Vul in: adresgegevens en eventueel telefoonnummer
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Powerpoint-presentatie

Personaliseer de presentatie
In de Toolkit vind je een volledige Powerpoint-  
presentatie over SamenLoop voor Hoop. Deze kun je 
zo gebruiken of nog personaliseren met het plaats-
naamlogo. Ook kun je als je dat wilt tekst wijzigen 
en slides verwijderen. We hebben een paar blanco 
slides toegevoegd die je naar eigen inzicht kunt  
vullen. Personaliseer de presentatie in vier stappen.

Stap 1 
Open het PPT-bestand en vervang op de basispagina 
het voorbeeldlogo van Eindhoven door het logo met 
de juiste plaatsnaam. Gebruik daarvoor het bestand 
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.jpg.
 
Stap 2 
Vervang eventueel de gegevens in het paarse vlak. 

Stap 3 
Controleer de presentatie en pas eventueel de tekst 
aan. 

Stap 4 
Verwijder de blanco slides als je die niet nodig hebt.

Eerste slide

Vervang het logo eventueel door het logo met de juiste plaats-
naam. Importeer: KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.jpg 
uit de logomap in de Toolkit.

24-uurswandelestafette

 SamenLoop
voor Hoop
Loop mee en sta stil bij kanker

Presentatie
KWF Kankerbestrijding
Team SamenLoop voor Hoop

Vervang 
eventueel:
naam team
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Vervolgslides PPT-presentatie

Loop mee en sta stil bij kanker

24-uurswandelestafette

Wat is SamenLoop voor Hoop?

•   24-uurswandelestafette

•   Beleven, meeleven en doorleven

•   3 ceremonies (opening, 

     kaarsenceremonie en slotceremonie)

•   Geld inzamelen voor kankeronderzoek

•   Activiteiten organiseren

Loop mee en sta stil bij kanker

24-uurswandelestafette

Openingsronde met survivors
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Vervolgslides PPT-presentatie

Loop mee en sta stil bij kanker

•   Kaars van Hoop 

•   Kaarsenceremonie

•   Stilteronde/-moment

24-uurswandelestafette

Kaarsenceremonie

Loop mee en sta stil bij kanker

24-uurswandelestafette

Kaarsenceremonie
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Blanco vervolgslides PPT-presentatie

Loop mee en sta stil bij kanker

Tekst 

24-uurswandelestafette

Heading

Loop mee en sta stil bij kanker

Tekst 

24-uurswandelestafette

Heading

Vul in: heading en tekst. Als nodig pas aan: paars vlak

Vul in: heading en tekst. Als nodig pas aan: paars vlak
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Social media

Twitter

Kies een goede naam
Maak een Twitter-account aan als  
@SLVH<plaatsnaam>. Dus: @SLVHWestland,  
@SLVHAmsterdam, 
@SLVHMaastricht. 

Stel een profielfoto in
Gebruik je eigen SamenLoop-logo als profielfoto. 

Facebook

Maak een Facebook-pagina aan. 
Kies niet voor een persoonlijk profiel, maar voor een 
bedrijfspagina. Dat heeft verschillende voordelen:

•  onbeperkt aantal fans
•  informatietab met SamenLoop-informatie
•  welkom-tab waar je mensen kunt uitnodigen 
 om de pagina te linken
•  speciale tabs voor acties
•  je kunt reageren als SamenLoop. Zo kun je zakelijk 
 en privé scheiden zonder dat je telkens opnieuw 
 hoeft in te loggen

•  meerdere beheerders 
•  zichtbaar in de zoekmachine
•  voor iedereen toegankelijk
•  mensen die de pagina liken zijn direct verbonden 
 met de pagina zonder dat je de connectie hoeft te 
 bevestigen

Geef je pagina een goede naam 
Noem je pagina ‘SamenLoop voor Hoop <plaats-
naam’. Dus: SamenLoop voor Hoop Eindhoven of 
SamenLoop voor Hoop Maastricht. 

Gebruik foto’s
In de SamenLoop-kast vind je beeldmateriaal dat  
je kunt gebruiken als achtergrondafbeelding of  
profielfoto. Je kunt natuurlijk ook je lokale  
SamenLoop-logo gebruiken of eigen beeldmateriaal. 

Gebruik hashtags
Gebruik op social media zoveel mogelijk de hashtags 
#samenloop en (bij voldoende ruimte) #KWF. Dat 
zorgt ervoor dat de posts beter vindbaar worden bij 
een groter publiek.
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Nieuwsbrief

Personaliseer de nieuwsbrief

Van de nieuwsbrief vind je in de Toolkit een map  
met een:

• open InDesign-bestand 
• map met lettertypes 
• voorbeeld-pdf 

Gebruik het open InDesign-bestand en de voorbeeld-
pdf als uitgangspunt. Neem de vormgeving over en 
zet er eigen teksten en beelden in. Personaliseer de 
nieuwsbrief in drie stappen.
 

Stap 1 
Open het InDesign-bestand en vervang het voor-
beeldlogo van Veldhoven door het logo met de 
juiste plaatsnaam. Gebruik daarvoor het bestand 
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps. 

Stap 2 
Vervang de plaatsnaam in de zin boven- en onder-
aan. 

Stap 3 
Vervang de teksten en eventueel de beelden. 

Nieuwsbrief A4, 210 x 297 mm

Vervang het voorbeeldlogo door het logo met de 
juiste plaatsnaam. Importeer:
KWF_logoSamenloop_fc_PLAATSNAAM.eps 
uit de logomap in de Toolkit.

• Al 2.000 inschrijvingen

• Rookvrij evenement

• Kaarsen voor Hoop

Veldhoven loopt mee en staat stil bij kanker

• Verkeer rondom de SamenLoop

• Nieuwe sponsors

• Handige communicatietoolkit

Rookvrij evenement

SamenLoop Nieuws
Veldhoven • juli 2015

Kaarsen voor Hoop
24-uurswandelestafette et venis et fugita 

tibusa cus, quae consequ issunt quatat qui 

nos quis santio quunducient vollore lat.

Dandit magnatis rem. Itaquat emporio. 

Bis dolor sunt ut raes quaero inullestia qui 

aceatem ut que ditia assimporior res.

24-uurswandelestafette et venis et fugitatibusa  

cus, quae consequ issunt quatat qui nos quis santio 

quunducient vollore lat.

Dandit magnatis rem. Itaquat emporio. Bis do lor 

sunt ut raes quaero inullestia qui aceatem ut que di 

tia assimporior res quam, sam aut maio. Epellandae 

24-uurswandelestafette et venis et fugitati busa 

cus, quae consequ issunt quatat qui nos quis santio 

quunducient vollore lat.

Dandit magnatis rem. Itaquat emporio. Bis  

dolor sunt ut raes quaero inullestia qui aceatem 

ut que ditia assimporior res quam, sam aut maio. 

Al 2.000 inschrijvingen!
24-uurswandelestafette et venis et fugita 

tibusa cus, quae consequ issunt quatat qui 

nos quis santio quunducient vollore lat.

Dandit magnatis rem. Itaquat emporio. 

Bis dolor sunt ut raes quaero inullestia qui.

Vervang 
plaatsnaam

Vervang 
plaatsnaam
en datum
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Veldhoven loopt mee en staat stil bij kanker

Verkeer rondom de SamenLoop

Nieuwe sponsors

Handige communicatietoolkit

SamenLoop Nieuws
Veldhoven • juli 2015

24-uurswandelestafette et venis et fugitatibusa  

cus, quae consequ issunt quatat qui nos quis santio 

quunducient vollore lat. Dandit magnatis rem. Ita 

quat emporio. Bis do lor sunt ut raes quaero inulles 

tia qui aceatem ut que di tia assimporior res quam, 

sam aut maio. Epellandae volorehenim ilibusam, 

omnisquasid quatem conser.

Dandit magnatis rem. Itaquat emporio. Bis do lor 

sunt ut raes quaero inullestia qui aceatem ut que di 

tia assimporior res quam, sam aut maio. Epellandae 

volorehenim ilibusam, omnisquasid quatem conser.

24-uurswandelestafette et venis et fugitatibusa  

cus, quae consequ issunt quatat qui nos quis santio 

quunducient vollore lat. Dandit magnatis rem. Ita 

quat emporio. Bis do lor sunt ut raes quaero inulles 

tia qui aceatem ut que di tia assimporior res quam, 

sam aut maio. Epellandae volorehenim ilibusam, 

omnisquasid quatem conser.

Dandit magnatis rem. Itaquat emporio. Bis do lor 

sunt ut raes quaero inullestia qui aceatem ut que di 

tia assimporior res quam, sam aut maio. Epellandae 

volorehenim ilibusam, omnisquasid quatem conser.

24-uurswandelestafette et venis et fugitatibusacus, quae consequ issunt quatat qui nos quis santio 

quunducient vollore lat. Dandit magnatis rem. Itaquat emporio. Bis do lor sunt ut raes quaero inullestia 

qui aceatem ut que ditia assimporior res quam, sam aut maio. Epellandae volorehenim ilibusamom. 

Nieuwsbrief A4, 210 x 297 mm


