
Werf snel en makkelijk sponsors door onderstaande voorbeeld e-mails te gebruiken. Kies een bericht, knip en 

plak het bericht in een eigen e-mail en personaliseer de tekst. 

Met hulp van deze e-mails ga je zeker je stree�edrag halen, misschien ga je er zelfs wel overheen. 

Heel veel succes met het sponsorwerven voor De Duchenne 40! 

Tips: 

   Maak je berichten zo persoonlijk mogelijk.

   Wil je toch meerdere mensen in één keer mailen? Zet de contacten in de BCC. Zo blijven alle e-mailadressen    

   anoniem. 

   Sponsor eerst jezelf! Goed voorbeeld doet volgen!
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Sponsorwerving mail

Aan: 

Onderwerp: Ik ga iets bijzonders doen!

BCC:   familielid@mail.com    collega@mail.com    vriend@mail.com

Beste  [naam],

Op 25 juni 2022 fiets ik De Duchenne 40 om sponsorgeld in te zamelen voor jongvolwassenen met de 

progressieve ziekte Duchenne Spierdystrofie. Dit belooft een bijzondere dag te worden, waarbij ik jouw hulp 

goed kan gebruiken. 

40 kilometer voor minstens 40 jaar

Door tijdens De Duchenne 40 minimaal 40 kilometer te fietsen en geld op te halen voor Duchenne Parent 

Project, dat belangrijk onderzoek naar betere zorg mogelijk maakt, draag ik bij aan het toekomstperspectief 

van jongvolwassenen met Duchenne. 

De Duchenne 40 staat symbool voor de progressie die we willen boeken: steeds meer kinderen die 

volwassenen worden met banen en relaties. Iedereen met Duchenne moet minstens 40 kunnen worden met 

een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven!

Steun mijn actie!

De komende maanden staan voor mij in het teken van het werven van sponsors voor Duchenne Parent 

Project. Ik ben goed op weg, maar ik kan jouw steun goed gebruiken. Alle beetjes helpen! Ga naar 

www.deduchenne40.nl/sponsor, selecteer mijn naam en vul het sponsorformulier in. 

Wil je aansluiten? Iedereen met een fiets kan meedoen! Laat het me weten, dan komen we samen in actie. 

Alvast heel erg bedankt! 

Sportieve groet, 

[Naam]



Herinnering sponsorwerving mail

Aan: 

Onderwerp: Ik kan je hulp goed gebruiken!

BCC:   familielid@mail.com    collega@mail.com    vriend@mail.com

Beste  [naam],

Zoals je weet fiets ik op 25 juni 2022 De Duchenne 40. 

Ik heb al  [bedrag] aan sponsorgeld opgehaald voor Duchenne Parent Project, dat belangrijk onderzoek naar 

de progressieve ziekte Duchenne Spierdystrofie mogelijk maakt. 

Mijn sponsordoel is  [bedrag] Steun mijn actie en draag bij aan het toekomstperspectief van jongvolwassenen 

met Duchenne.

Elke euro maakt het verschil! Je kan me gemakkelijk en snel sponsoren. Ga naar 

www.deduchenne40.nl/sponsor, selecteer mijn naam en vul het sponsorformulier in. 

Jouw hulp is onmisbaar. Wacht niet, sponsor nu! 

Alvast heel erg bedankt!

Sportieve groet, 

[Naam]



Bedankt mail

Aan: 

Onderwerp: Bedankt voor je steun!

BCC:   familielid@mail.com    collega@mail.com    vriend@mail.com

Beste  [sponsor],

Ontzettend bedankt voor het steunen van mijn deelname aan De Duchenne 40! 

[foto event]

Tot nu toe heb ik [bedrag] opgehaald. Mede dankzij jouw steun als sponsor is De Duchenne 40 een succes 

geworden en komt het doel van Duchenne Parent Project een stap dichterbij.

Samen zorgen we dat iedereen met Duchenne minstens 40 kan worden met een zo hoog mogelijke kwaliteit 

van leven!

Sportieve groet, 

[naam]


