
Omschrijving van het concept:
Er worden op allerlei manieren contacten gelegd met 
bedrijven. Bijvoorbeeld tijdens netwerkbijeenkomsten, 
via persoonlijke ontmoetingen of via werkgevers van 
betrokkenen en deelnemers van de SamenLoop. Het concept 
maakt het eenvoudig om onder deze bedrijven sponsoren te 
werven. Je kunt ze tegen fiscaal gunstige voorwaarden een 
‘BEDRIJFSSTAP tegen kanker’ aanbieden. Bedrijven kunnen 
zo hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Over het 
sponsorbedrag hoeft geen BTW te worden betaald.

Het werkt goed om ‘BEDRIJFSTAPPEN tegen kanker’ in meerdere 
afmetingen aan te bieden, bijvoorbeeld ter waarde van € 50,- 
en € 100,-. Als je meerdere afmetingen aanbiedt, heeft dit het 
psychologische effect dat het niet de vraag is óf een bedrijf 
een stap koopt maar wélke. Daarnaast kun je bedrijven de 
mogelijkheid geven om meerdere voetstappen te sponsoren.

De prijzen van de ‘BEDRIJFSSTAPPEN tegen kanker’ kunnen per 
commissie worden vastgesteld. Het is goed om van tevoren in te 
schatten wat haalbaar is in verhouding tot het aantal plaatselijke of 
regionale bedrijven dat benaderd kan worden. Wij adviseren wel om 
in elk geval de € 50,- en € 100,- variant te gebruiken. Dit zijn mooie, 
betaalbare en goed te verkopen bedragen.

Geïnteresseerde bedrijven vullen een formulier in waarmee 
ze toezeggen het totaalbedrag over te maken op het 
bankrekeningnummer van de SamenLoop en een logo in 
hoge resolutie te sturen aan het commissielid Marketing & 
Communicatie. Als het sponsorbedrag binnen is, zal het logo 
op de SamenLoop-website worden geplaatst.

Tijdens het evenement zal er bovendien een speciale 
stappenloper uitgerold worden met stickers in de vorm van een 
voetstap met daarop de logo’s van de deelnemende bedrijven. 
Wellicht is het mogelijk de stappenloper en de stickers in 
natura te laten sponsoren door een tapijtleverancier en een 
beletteringsbedrijf, maar er zijn ook diverse leveranciers op 
internet te vinden. Let er bij de stappenloper op dat hij niet te 
veel reliëf heeft, zodat de stickers goed blijven zitten. Bij de 
stickers is het belangrijk dat ze van sterk klevend materiaal 
gemaakt zijn en een stevige outdoorkwaliteit hebben. Als leuk 
accent kun je nog afzetpaaltjes langs de loper plaatsen. Dat 
maakt het extra feestelijk.

Voorbeeldtekst:

Sponsor een ‘BEDRIJFSSTAP tegen kanker’ 
U kunt uw maatschappelijke betrokkenheid tonen door een 
‘BEDRIJFSSTAP tegen kanker’ te sponsoren en te laten zien dat 
u vindt dat wetenschappelijk onderzoek nodig is. Voor € 50,-  of 
€ 100,- kunt u één of meer voetstappen sponsoren. Dan maken 
wij een voetstappensticker met uw bedrijfslogo. Alle stappen 
komen samen op een speciale stappenloper tijdens onze 
SamenLoop voor Hoop.

Verantwoording:
Alle opbrengsten van SamenLoop voor Hoop komen geheel ten 
goede aan KWF Kankerbestrijding.

Tegenprestatie:
Als tegenprestatie bieden we 
uw bedrijf een exposure-pakket 
aan, waardoor uw support aan 
SamenLoop voor Hoop zicht-
baar is:
• Voetstap(pen) met uw 
 bedrijfslogo op de speciale
 stappenloper voor de ingang  
 van het terrein van onze 
 SamenLoop voor Hoop
• Uw bedrijfslogo op de website  
 van onze SamenLoop 
 

Optioneel:
• Uw bedrijfslogo op een 
 advertentiepagina in een
 lokaal huis-aan-huisblad 
 
• Uw bedrijfslogo en info op  
 social media
• Uw logo tijdens het 
 evenement op een 
 LED-scherm
• Uitnodiging voor 
 sponsorontmoeting 
 tijdens evenement.

Sponsor een ‘BEDRIJFSSTAP tegen kanker’
Bedrijven worden vaak gevraagd voor sponsoracties en giften aan goede doelen. Het kan daarom 
soms lastig zijn om sponsoren te werven. Bedrijven zijn doorgaans wel bereid om kleinere bedragen te 
sponsoren. SamenLoop voor Hoop Zwolle heeft om die reden het concept: sponsor een ‘BEDRIJFSSTAP 
tegen kanker’ ontwikkeld. KWF Kankerbestrijding heeft dit concept omarmd en samen met de 
commissie Zwolle doorontwikkeld tot een sponsoractie voor alle SamenLopen.
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