
VOORBEELD E-MAILS

 Wil je meerdere mensen in één keer mailen? Zet de contacten in de BCC. 

 Sponsor eerst jezelf! Goed voorbeeld doet volgen!

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 grijs-gearceerde gebieden!

Met hulp van deze e-mails ga je zeker je streefbedrag halen, misschien ga je er zelfs wel overheen. Heel veel
succes met het sponsorwerven voor HartenVijf.

Twee tips:

       Zo blijven alle e-mailadressen anoniem.

Aan:

BBC:

Onderwerp:

Dagelijks worden 4 kinderen geboren met een hartafwijking
Dagelijks moeten 3 kinderen een hartoperatie ondergaan
Om de dag sterft een kind aan een hartafwijking

Beste [naam],

In 2024 ga ik fietsen in de Pyreneeën voor Hartekind. Dit belooft een uitputtingsslag te worden, waarbij ik alle hulp
kan gebruiken. Het trainen doe ik zelf, bij het laten stijgen van mijn sponsorteller voor Hartekind heb ik je hulp nodig.

Ondanks de geweldige stappen die gezet zijn de afgelopen 50 jaar zijn we er nog lang niet. Met mijn deelname aan
HartenVijf hoop ik hartekinderen een betere toekomst te geven.

Ik moet zelf trainen voor deze tocht, maar jouw ondersteuning is onmisbaar. Ga naar
www.hartenvijf.cc/steun, selecteer mijn naam en vul het sponsorformulier in.

Alvast heel erg bedankt!

Sportieve groet,
[Naam]
[E-mailhandtekening]

Sponsorwervingsbericht



LINK IN BIO

GEBRUIK HASHTAGS & TAG EROP LOS!

Laatste sponsorwervingsbericht voor het event

Beste [naam],

Zoals je weet ga ik op [datum] meedoen aan HartenVijf. Ik ben nu al een tijdje bezig met het ophalen van
sponsorgeld voor Stichting Hartekind en heb al XXX euro opgehaald. Mijn sponsordoel is XXX euro. Steun me in
deze uitdaging en help alle hartekinderen aan een betere toekomst! Elke euro maakt het verschil!

Je kan me gemakkelijk en snel sponsoren. Ga naar www.hartenvijf.cc/steun, selecteer mijn naam en vul het
sponsorformulier in.
Alvast heel erg bedankt!

Sportieve groet,
[Naam]
[E-mailhandtekening]

Aan:

BBC:

Onderwerp:


