Clubs4life Samen scoren tegen kanker

Organisatie

Wat is Clubs4life?
Samen scoren tegen kanker. Dat is waar het om draait bij Clubs4life.
De sportvereniging organiseert een fantastische dag op de club,
waarbij iedereen – van jong tot oud – welkom is. Met Clubs4life wint
iedereen: je beleeft met elkaar een geweldige dag, én je haalt ook
nog eens geld op voor wetenschappelijk kankeronderzoek.
Organiseer een toernooi en doneer (een deel van) het inschrijfgeld
aan KWF. Maak de dag nog leuker met extra activiteiten, zoals een
veiling met mooie gesponsorde prijzen, of bijvoorbeeld een
eindfeest waarvan een deel van de baropbrengst naar het goede
doel gaat.
Wie kan meedoen?
Elke sportvereniging kan meedoen. Je kunt de dag koppelen aan een
bestaand toernooi zoals bijvoorbeeld een familiedag of een aparte
dag organiseren. Je bepaalt zelf welke acties bij de club passen. Wij
denken graag mee!

Waarom KWF Kankerbestrijding?

Kanker raakt ons allemaal. 1 op de 3 Nederlanders krijgt gedurende
zijn of haar leven de diagnose kanker. Per jaar zijn dat ruim 100.000
mensen. Gelukkig betekent deze diagnose niet altijd een
doodvonnis, maar toch sterven er elk jaar ruim 45.000 mensen aan
de gevolgen van kanker. Daarom is geld voor onderzoek nog steeds
heel hard nodig.
Onze droom is een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker.
Ons doel is minder mensen met kanker, meer mensen die genezen
en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Communicatie
Natuurlijk staat de club niet alleen in de communicatie. KWF helpt waar
mogelijk!
Toolkit
KWF deelt een toolkit met o.a.:
• Tips voor de organisatie
• Promotiemateriaal
• Voorbeelden van een persbericht,
• Handleiding
Etc.
Promotie
KWF maakt promotie voor het evenement via social media
Actiepagina
De club maakt een actiepagina aan bij KWF via kwf.nl/clubs4life. Op deze
pagina kan informatie over het evenement gedeeld worden en hier kunnen
de donaties worden overgemaakt. Ook draagt dit bij aan transparantie naar
de leden.

Fondsenwerving

Streefbedrag
De club bepaalt zelf het streefbedrag. Durf een ambitieus doel te stellen, te dromen. We weten uit ervaring dat clubs vaak
meer ophalen dan ze hadden gedacht. Zo stelde Golfbaan Delfland in 2018 zich een doel van € 15.000 en haalde maar
liefst € 28.000 op! Natuurlijk mag het streefbedrag ook lager zijn

Hoe wordt het streefbedrag behaald?
Er zijn verschillende acties die georganiseerd kunnen worden,
zoals:
• Toernooi: organiseer een toernooi of koppel het event aan
een bestaand toernooi. Via het inschrijfgeld zamel je geld in.
• Veiling: organiseer een veiling met gesponsorde prijzen.
• Baropbrengst: doneer een afgesproken percentage van de
baropbrengst.
• Speed4life: wie slaat precies 100 km/u? Of schopt met een
bepaalde snelheid? Verzin een aantal leuke uitdagingen en
vraag om een donatie per deelname. [Via KWF kun je met
korting een snelheidsmeter huren].

Natuurlijk zijn er ook per sport specifieke acties te bedenken:
Golf

• Golf4life: 2 of meer topspelers lopen zoveel mogelijk holes op 1 dag waarbij zij zich laten sponsoren voor deze geweldige prestatie.
Tennis
• Round the court: speel een round the court marathon waarbij de spelers zich laten sponsoren of vraag inschrijfgeld voor deelname.

Hockey
• Penalty4life: organiseer een strafballencompetitie waarbij het inschrijfgeld naar kankeronderzoek gaat.
• Target4life: spelers moeten vanaf de kopcirkel de lat of een ander target
raken. Hierbij kun je inschrijfgeld vragen of een donatie per poging.

Voetbal
• Penalty4life: organiseer een strafschoppencompetitie waarbij het
inschrijfgeld naar kankeronderzoek gaat.
• Target4life: spelers moeten vanaf het 16m gebied de lat of een ander target
raken. Hierbij kun je inschrijfgeld vragen of een donatie per poging.

Wat zijn de kosten?
De kosten heeft de club zelf in de hand. Het belangrijkste is transparantie:

Communiceer duidelijk aan de leden welk gedeelte van bijvoorbeeld het inschrijfgeld of opbrengst aan KWF wordt
gedoneerd. Sommige clubs zoeken ook sponsor voor veilingitems, een diner etc.
Clubs4life koppelen aan een bestaand toernooi of evenement?
Dat is uiteraard mogelijk! Een familiedag of clubkampioenschappen kunnen een mooie match zijn. We helpen u graag
meedenken naar een passende oplossing.

Zij gingen je al voor!

Bekijk hier de aftermovie van het Clubs4life golfseizoen 2018:
https://youtu.be/9O95hlpEUDw

Gaan jullie samen scoren tegen kanker?
Voor vragen of overleg, aarzel niet om contact met ons op te nemen via clubs4life@kwf.nl

