
   

   

 

ABC voor sponsoractiviteiten 
 

A 

• Appeltaart bakken en verkopen op bestelling, voor verjaardagen en 
feesten. 

• Afronden van je donatiebedrag, vraag bedrijven of ze het bedrag dat je 
hebt opgehaald willen afronden, bijvoorbeeld tot een bedrag dat eindigt 
op een 6. 

• Auto’s wassen. 
• Avondvierdaagse, kinderen kunnen zich laten sponsoren voor het 

meelopen (of -fietsen, -zwemmen). 
• Alpe d’HuZes-producten: vraag je lokale bakker om Alpe d’HuZes-

taartjes, de kaasboer om Franse kaas en de slager om Alpe d’HuZes-
hamburgers te verkopen, waarbij een gedeelte van de omzet naar jouw 
actiepagina gaat.  

B 

• Buurtfeest, organiseer een buurtfeest waarvan de opbrengst naar Alpe 
d’HuZes gaat. Iedereen neemt wat lekkers mee. Zet een donatiebox neer 
of heft entree. 

• Blik gooien voor het goede doel, bijvoorbeeld tijdens Koningsdag, een 
braderie, vlooienmarkt of schoolfeest  

• Bingoavond organiseren. 
• Bijles geven aan scholieren. 
• Ballonprikken: vul een ruimte met ballonnen, bijvoorbeeld op je 

sportclub of op je werk. Stop in enkele ballonnen prijzen en verkoop 
naalden aan bezoekers zodat ze voor een prikkie een prijs kunnen 
winnen. 

• Bokbierfestival: lift mee met de initiatiefnemers van bijvoorbeeld een 
bokbierfestival. Vraag of er in de cafe’s een donatiebox mag staan zodat 
er ook een gedeelte naar het goede doel gaat. 
 



   

   

 

C 

• Concert, geef een concert met je band, (familie-)koor of orkest. 
• Cupcakes bakken en verkopen. 
• Centen sparen: zet een pot of blik neer op je werk waar iedereen z’n 

kleingeld in kan gooien. 
• Cursus geven: bijvoorbeeld een reanimatiecursus, haakcursus, 

kookcursus, bakcursus, schildercursus. 
 

D 

• Donatie vragen op je verjaardag of ander feest in plaats van een cadeau. 
• Donatiebox plaatsen bij lokale winkels, tankstation of in de sportkantine. 
• Dubbelen, vraag je sponsoren om hun bijdrage te verdubbelen als je een 

beklimming extra doet. 
• Dropzakjes of snoepzakjes verkopen bij evenementen. 
• Diner organiseren bij je thuis of bij een lokaal restaurant,  de opbrengst 

gaat naar Alpe d’HuZes. 

E 

• Eigengemaakte spullen verkopen, bijvoorbeeld armbandjes, oorbellen, 
tekeningen, bloemstukjes, sleutelhangers etc.  

• Erwtensoep verkopen als het buiten koud is, bij het vijvertje of tijdens 
openluchtevenementen. 

F 

• Feestdagen: verkoop zelfgemaakte feestdagspullen. Bijvoorbeeld 
pepernoten, banketstaaf, kerststukjes, kerststol, oliebollen, geschilderde 
paaseieren, oranje versieringen voor Koningsdag, bloemstukken met 
Moederdag etc. 

• Fietstocht organiseren om samen te trainen of om je sponsors te 
betrekken bij de sportieve inspanning. 

• Filmavond: organiseer een filmavond, hef entree en/of verkoop hapjes 
en drankjes. 
 



   

   

 
• Flessen inzamelen: veel supermarkten werken mee aan de inzameling 

van statiegeldflessen voor het goede doel. Klanten kunnen hun bonnetje 
in de daarvoor bestemde box doen.  

• Fietsen op de tacx, virtueel de Alpe beklimmen bij het lokale tuincentrum 
of winkelcentrum. Vergeet niet een donatiebox neer te zetten! 

• Fooienavond: vraag aan een restaurant of lokaal café op één avond al 
hun fooien of een percentage van de omzet te schenken.  
 

G 

• Groenten en fruit verkopen uit je eigen (moes)tuin, met een kraampje 
aan de weg, op bestelling via social media of tijdens een lokale braderie. 

• Grasmaaien bij mensen die het zelf niet kunnen of er geen tijd voor 
hebben, of knip de heg. 

• Golfdag organiseren bij jouw club. 
• Groepslessen of spinninglessen geven of organiseren bij jouw 

sportschool 
 

H 

• Haarknipactie: knipbeurten aanbieden voor Alpe d’HuZes. Dit kunnen 
natuurlijk ook massages, schoonheidsbehandelingen, behandelingen enz. 
zijn. 

• Hondenuitlaatservice: bied aan de honden van buurtbewoners uit te 
laten in ruil voor een donatie. 

• High tea organiseren. 
• Huiskamerconcert of -voorstelling geven of organiseren. 
• Happen&Stappen: vraag restaurants in jouw woonplaats of zij willen 

meewerken. Bij het ene restaurant krijg je het voorgerecht, bij het 
andere het hoofdgerecht en bij weer een andere het nagerecht. Een deel 
van de inkomsten komt ten goede aan Alpe d’HuZes.  
 
 
 

 



   

   

 

I 

• IJs verkopen:vul op een warme dag je koelbox met goedkope waterijsjes 
en verkopen die langs een populaire fietsroute. 

• Imitator, ga als je favoriete zanger, filmster of sportheld op een markt 
staan of geef een optreden. 

• Inspiratieavond: nodig een lokale held uit die gaat vertellen over zijn 
drive, motivatie etc. 

J 

• Jam maken en verkopen of vruchtensap, ingelegde groenten, compote. 
• Jodelen, bespeel je geen instrument en kun je echt niet zingen? Iedereen 

kan jodelen, dus leg een pet voor je neer voor de donaties en ga je gang. 

K 

• Koffie verkopen: ’s ochtends vroeg op de Koningsdag-markt aan degenen 
die de plaatsen bezet houden. Ze zullen blij zijn dat je langs komt! 

• Kleding inzamelen: er zijn organisaties die betalen per kilo kleding 
(Benelux Recycling) 

• Koken voor anderen: bied je aan als chef voor een privédiner bij mensen 
thuis of verkoop je maaltijden via thuisafgehaald.nl. 

• Korting vragen bij aankoop van grote spullen, zoals auto, meubels, 
keuken en dan aangeven dat die als donatie naar Alpe d’HuZes gaat. 

• Klaverjastoernooi organiseren. 
• Kaarsen verkopen om op de berg te plaatsen. Team Kaarsen helpt je 

graag! 
• Koekjes of koeken bakken en verkopen. Verkoop die op je werk of op je 

sportclub. 
• Kiloknaller. Wil je afvallen? Vraag voor elke kilo die je afvalt een donatie. 

Zo heb je een stok achter de deur en haal je ook nog geld op voor het 
goede doel. 

• Kleingeld: haal wekelijks het kleingeld uit je portemonnee en reserveer 
dat voor het goede doel. 

• Kranten: benader een lokale krant met een ludieke actie. 



   

   

 

L 

• Logo’s van donateurs op bijvoorbeeld trainingsshirts, jas laten drukken, 
zodat je de gehele trainingsperiode reclame maakt voor bedrijven. 

• Lege flessen inzamelen in de buurt of op school. 
• Loterij organiseren: vraag de lokale winkels om een bijdrage voor het 

prijzenpakket. 

M 

• Marktplaats.nl, ruim je zolder op en verkoop je oude boeken, kleding, 
meubels, kinderspullen etc. via Marktplaats. 

N 

• Nagels lakken voor een donatie. 
• Natuurwandeling organiseren, en vraag een donatie. 

O 

• Oppasdiensten aanbieden. 

P 

• Plantjes opkweken uit zaad en de jonge plantjes verkopen. 
• Portretteren, maak foto’s met een polaroidcamera, sprocket of instax op 

een evenement en verkoop deze voor een donatie. 
• Party, organiseer een gezellig feest en vraag iedereen om een bijdrage en 

verkoop hapjes en drankjes. 
• Percentage: vraag je collega’s een percentage van de fooi, bonus of 

commissie te doneren op je actiepagina. 
• Pannenkoeken of poffertjes verkopen. 

 

Q 

• Quiz: nodig mensen uit voor een pubquiz en vraag het café een deel van 
de baropbrengst te doneren of vraag aan je sportclub of je de kantine 
mag gebruiken voor de quiz.  



   

   

 

R 

• ’Rommel’ ophalen, vraag of je zolders, schuren en garages mag leeghalen 
en verkoop de spulletjes op Koningsdag of andere rommelmarkt. 

S 

• Stop met … Ga met een groep vrienden, collega’s of familie de uitdaging 
aan en stop (tijdelijk) met roken of drinken van alcohol. Het geld dat je 
bespaart gaat naar Alpe d’HuZes. 

• Sponsorloop organiseren, bijvoorbeeld op school. 
• Sinterklaas: verhuur jezelf als Sinterklaas of Piet. 
• Sportmarathon, of het nou een spinningmarathon of zwemmarathon is, 

vraag je sportclub om mee te werken! 
• Social media, deel je acties op Facebook, Instagram, LinkedIn of Twitter 

en vraag om een donatie op je actiepagina. 
• Stadsrondleiding geven door je eigen stad, en ga met de pet rond 
•  

T 

• Tikkie: stuur een Tikkie met een klein bedrag naar al je vrienden/familie. 
Of stuur een Tikkie in je groepsapps. 

• Tennistoernooi organiseren. 
• Thema-avond houden: vraag een bijdrage en/of verkoop koffie/thee en 

versnaperingen. 
• Theatervoorstelling geven met je theater klas of toneelvereniging. 
• Trainen, laat je ‘sponsoren’ voor elke training die je doet. Bijvoorbeeld 

een runningstreak waarbij je een maand lang elke dag gaat hardlopen. 
• Tosti’s bakken en verkopen op een evenement. 

 

U 

• Ukelele spelen op de vrijmarkt, vlooienmarkt of braderie. Of natuurlijk 
viool, dwarsfluit, keyboard etc. 

 



   

   

 

V 

• Veiling: vraag mensen om bijzondere spullen beschikbaar te stellen, zoals 
kunstwerken, wielershirt met handtekeningen, voetbal, voetbalshirt. 

• Varen, maak een rondvaart met je boot of organiseer een dagtocht. 
• Vakantiewerk doen en je loon doneren aan Alpe d’HuZes. Vraag je 

werkgever om een extra bijdrage! 
• Verven: bied aan om muren of plafonds te schilderen, in ruil vooreen 

donatie. 
 

W 

• Wijn, likeur of bier verkopen. Leuk om te personaliseren met een eigen 
etiket van jouw team. Neem hiervoor eens contact op met een slijter of 
een wijnhandelaar. Er is meer mogelijk dan je denkt. 

• Wijnproeverij organiseren 
• Wijkklus doen, maak de speeltoestellen in de speeltuin, haal het onkruid 

uit het plantsoen, maak de buurt weer netjes en vraag je buren en mede-
buurtbewoners om een donatie. 

• Werkgever: vergeet niet je werkgever om een donatie te vragen. Als ZZP 
kun je een uur- dag- of weekopbrengst doneren. 
 

X 

• Xylofoon spelen op de Koningsdagmarkt. 
 

Y 

• Yogales geven of een Yogamarathon houden. 
• Yoghurtdrank en smoothies verkopen bij de sportschool of langs het 

sportveld. 

 

 



   

   

 

Z 

• Zangles geven. 
• Zandkasteel maken langs de boulevard met als thema Alpe d’HuZes. 
• Zwemmen, laat je ‘sponsoren’ tijdens een openwaterzwemevenement of 

tijdens de zwemvierdaagse 
• Zorg voor iemands huis, plantjes en tuin tijdens de vakantie, in ruil voor 

een donatie. 
• Zonnebrand, bied aan mensen in te smeren op een zonnige dag of geef 

ze een beetje zonnebrand. 


