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Fondsenwerven voor de golfmarathon middels het golfen met speelelementen 

 
Golf 
De golfmarathon is een unieke activiteit, waarvoor de golfers zich van zonsopgang tot 
zonsondergang in het zweet werken om zoveel mogelijk holes te lopen en zoveel mogelijk geld op 
te halen voor kankeronderzoek.  
 
De twee topamateurs kunnen op verschillende manieren sponsorgeld ophalen. Vrienden, familie, 
bedrijven en kennissen kunnen een vast bedrag via de actiepagina doneren aan de topamateurs. 
Maar om de spelers niet alleen zoveel mogelijk holes te laten lopen, maar om hen ook uit te dagen 
om zo goed mogelijk te spelen, kan er ook gekozen worden voor sponsoring middels 
speelelementen. Hieronder zijn er een aantal voorbeelden van sponsorpakketten opgesteld met 
daarin verschillende speelelementen.  
 
Sponsorpakket 1 
Par   € 0,15 
Birdie   € 0,50 
Hole in one € 10,-  
 
Als de spelers de ambitie uitspreken voor 100 holes, lopen zij dus gezamenlijk 200 holes. Op basis 
daarvan kan het sponsorbedrag voor dit pakket er als volgt uit zien:  
 
129 parren x € 0,15  = € 19,05  
17 birdies x € 0,50  = € 8,50  
 
Totaal    = € 27,55 
 
Bij afname van het sponsorbedrag gaat de teller tot een maximum van € 30,-. Mochten de spelers zo 
goed hebben gespeeld hebben dat zij boven de € 30,- uitkomen dan is elke afnemer van het 
sponsorpakket daar vrij in om te kiezen om of het werkelijk opgehaalde bedrag te doneren of het 
gestelde maximum van € 30,- aan te houden. Op deze wijze willen we voorkomen dat sponsoren 
onverwachte en hoge kosten moeten betalen.  
 
Sponsorpakket 2 
Par   € 0,40  
Birdie   € 1,- 
Hole in one  € 25,-  
 
129 parren x € 0,40  = € 51,60  
17 birdies x € 1,-  = € 17,-  
 
Totaal    = € 68,60  
 
Bij afname van het sponsorbedrag gaat de teller tot een maximum van € 80,-. Mochten de spelers zo 
goed hebben gespeeld hebben dat zij boven de € 80,- uitkomen dan is elke afnemer van het 
sponsorpakket daar vrij in om te kiezen om of het werkelijk opgehaalde bedrag te doneren of het 
gestelde maximum van € 80,- aan te houden. Op deze wijze willen we voorkomen dat sponsoren 
onverwachte en  hoge kosten moeten betalen.  
 
Zie volgende pagina voor tips, voorbeelden en hoe je tot de berekening van het sponsorpakket kan 
komen.  
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Sponsorpakket 1 – maximum € 30,-  
  

 Ambitie aantal holes 
(x 2 voor berekening sponsorpakket) 

 100 holes 90 holes 80 holes 70 holes 

 Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

Par 129 € 0,15 116 € 0,15 103 € 0,20 90 € 0,20 
Birdie 17 € 0,50 15 € 0,50 13 € 0,60 11 € 0,60 
Hole in one 0 € 10,- 0 € 15,-  0 € 17,50 0 € 20,- 
         
Totaal: € 27,85 € 24,90 € 28,40 € 24,60 

 
Sponsorpakket 2 – maximum € 80,-  

 

 Ambitie aantal holes 
(x 2 voor berekening sponsorpakket) 

 100 holes 90 holes 80 holes 70 holes 

 Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

Par 129 € 0,40 116 € 0,50 103 € 0,60 90 € 0,70 
Birdie 17 € 1,-  15 € 1,20 13 € 1,30 11 € 1,40 
Hole in one 0 € 25,- 0 € 30,- 0 € 35,- 0 € 40,- 
         
Totaal: € 68,60 € 76,- € 78,70 € 78,40 

 
  

Bepaal welke 
speelelementen je wilt 
terug laten komen in 
jouw sponsorpakket. 

Laat de golfers 
inschatten hoe vaak ze 
verwachten dat ze dit 
element behalen.  

Laat sponsoren niet tegen 
onverwacht hoge kosten 
aanlopen. Stel een maximum 
aan het sponsorpakket.  

Laat de golfers een 
ambitie uitspreken 
over hoeveel holes 
ze verwachten te 
gaan lopen.  

Is de ambitie om 80 
holes te lopen? Dan 
worden er dus in 
totaal 160 holes 
gespeeld, omdat er 
twee spelers zijn. 
Op basis daarvan 
maak je de 
berekening. 
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LET OP: Berekening van het aantal parren, birdies en hole in ones dat men verwacht te gaan 
maken, moet gemaakt worden door de spelers per locatie. Deze berekeningen zijn slechts een 
voorbeeld.  
 

 
 


