
 

  

Hoe organiseer ik een sponoractie?
 
Super dat jullie een actie met de
 
Aan de hand van deze handleiding kun je de sponsoractie 
publiceren. 
 
Sponsorloop, sponsoractie of een combinatie?
Eventueel kunnen jullie gebruik maken van ons schoolpakket. Hierin zit
- Sponsoractie posters om in de school te hangen
- Een brief voor de ouders en verzorgers
- Elfsteden stempelkaart 
 
Voordelen van It Giet Mal actieplatform;
1  Online doneren. Kinderen hoeven niet met contant geld over straat.
  een extra administratie voor het verwerken van formulieren
2 De actie is makkelijk te delen via social media, whatsapp en email, Zo is het bereik erg groot
3 Zodra er een donatie is gedaan, is dit op het 
 
Bekijk hieronder de stappen om een actiepagina op het platform aan te maken;

 

 

 

1) Ga naar www.itgietmal.nl
2) Druk op de knop Scholen in actie

 

 

Hoe organiseer ik een sponoractie?

de school willen starten! 

Aan de hand van deze handleiding kun je de sponsoractie gemakkelijk voorbereiden én online 

Sponsorloop, sponsoractie of een combinatie? 
Eventueel kunnen jullie gebruik maken van ons schoolpakket. Hierin zit 

Sponsoractie posters om in de school te hangen 
Een brief voor de ouders en verzorgers 

Voordelen van It Giet Mal actieplatform; 
Kinderen hoeven niet met contant geld over straat. En de school zit niet met 

voor het verwerken van formulieren.  
De actie is makkelijk te delen via social media, whatsapp en email, Zo is het bereik erg groot
Zodra er een donatie is gedaan, is dit op het platform te zien.  

Bekijk hieronder de stappen om een actiepagina op het platform aan te maken; 

www.itgietmal.nl 
Druk op de knop Scholen in actie 

 

 

3) Klik op de knop kom in actie

 

Hoe organiseer ik een sponoractie? 

gemakkelijk voorbereiden én online 

En de school zit niet met  

De actie is makkelijk te delen via social media, whatsapp en email, Zo is het bereik erg groot 

 

nop kom in actie 



 

  

  

  

 

 

5) Vul de gegevens van de contactpersoon in

9) Vul je e-mail in en kies een wachtwoord. Hiermee 
kan je voortaan wijzigingen op je eigen profiel 
doen.  

 

 

 

 

 

 

 

4) Klik op school aanmelden

 

 

Vul de gegevens van de contactpersoon in 

 

 

 

 

6) Uploadt bij het wolkje (1) een logo of foto van de 
  school 

7) Vul bij titel (2) de naam van de school in
8) Vul bij 3 een bedrag in dat jullie hopen op te halen. 

  Vul vervolgens jullie motivatie in om mee te doen

 

 

s een wachtwoord. Hiermee 
kan je voortaan wijzigingen op je eigen profiel 

school aanmelden 

een logo of foto van de    

Vul bij titel (2) de naam van de school in 
Vul bij 3 een bedrag in dat jullie hopen op te halen.   
Vul vervolgens jullie motivatie in om mee te doen 



  

  

  

  

 
 
 
 

11) Vul de gegevens van de contactpersoon in

 

 

 

 

17) Kies tot slot nog een wachtwoord om in te 
kunnen loggen op jullie profiel. 

 

 

 
 

Gefeliciteerd. 

 

10) om een klas toe te voegen aan jullie 
  team/school pagina herhaal je stap 1, 2 en 
  3. Vervolgens kies je voor de optie 
  aanmelden” 
 
 
 

Vul de gegevens van de contactpersoon in 

 

 

12) Uploadt een foto van jullie klas bij het 
  wolkje.  

13) Vink het vakje ‘ik wil mij aansluiten
  team’ aan en vul de naam van jullie school 
  in.  

14) Vul bij titel, de naam van jullie klas in
15) Vul bij doel in te zamelen bedrag, het 

  bedrag in dat jullie klas zou willen ophalen
16) Omschrijf jullie motivatie.

 

Kies tot slot nog een wachtwoord om in te 
kunnen loggen op jullie profiel.  

Gefeliciteerd. Jullie actie in nu online! Veel succes. 

toe te voegen aan jullie  
herhaal je stap 1, 2 en    

3. Vervolgens kies je voor de optie “klas   

Uploadt een foto van jullie klas bij het   

aansluiten bij een  
aan en vul de naam van jullie school   

Vul bij titel, de naam van jullie klas in 
Vul bij doel in te zamelen bedrag, het  
bedrag in dat jullie klas zou willen ophalen 
Omschrijf jullie motivatie. 


