
DEEL JOUW PROFIEL
Laat iedereen zien dat jij je inzet voor Hartstichting door jouw profielpagina te delen 
op social media. Tips: www.11strandentocht.nl/sponsorwerving

PERSOONLIJKE BELONING
Geef iets terug en stel op je profiel een persoonlijke beloning in. Van een 
compliment voor €5 tot een gebakken taart voor €30.

STREEFBEDRAG
Stel jezelf een sponsor-doel en stel je streefbedrag in. 
Je bent niet verplicht dit ook echt op te halen ;-)

UPDATES
Hou je omgeving op de hoogte van jouw voorbereidingen door leuke updates te 
schrijven en delen

MOTIVATIE
Schrijf een pakkende motivatie en laat zien waarom jij je inzet voor Hartstichting.

PROFIELFOTO
Klik rechts bovenin op ‘bewerk pagina’ en stel een mooie (liggende) profielfoto in.

ZOEK JE PAGINA OP
Ga naar www.11strandentocht.nl/deelnemers en zoekjouw persoonlijke 
sponsorpagina op en login om te bewerken.

GA VAN START MET JOUW 
PERSOONLIJKE SPONSORPAGINA!

PROFIEL COMPLEET? GA VAN START MET SPONSORWERVEN!

STAPPENPLAN SOCIAL MEDIA SPONSORACTIES
Beschrijf in een 

stappenplan hoe jij je streef-
bedrag op wil gaan halen. 

Begin met vragen bij 
bekenden en eindig met 

sponsoracties.

Ga naar 
11strandentocht.nl/

sponsorwerving 
voor allemaal tips om jouw 
social media optimaal in te 

zetten.

Ga naar
11strandentocht.nl/

sponsorwerving
en doe inspiratie op voor 

een succesvolle 
sponsoractie.
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Ga naar www.hartstocht.nl/deelnemers en zoek jouw persoonlijke
sponsorpagina op en login om te bewerken. 

Klik rechts bovenin op ‘bewerk pagina’ en stel een mooie (liggende) profielfoto in. 

Schrijf een pakkende motivatie en laat zien waarom jij je inzet voor Hartstichting. 

Stel jezelf een sponsor-doel en stel je streefbedrag in.
Je bent niet verplicht dit ook echt op te halen ;-) 

Hou je omgeving op de hoogte van jouw voorbereidingen door leuke updates te 
schrijven en delen. 

Geef iets terug en stel op je profiel een persoonlijke beloning in. Van een compliment 
voor € 5 tot een gebakken taart voor € 30. 

Laat iedereen zien dat jij je inzet voor Hartstichting door jouw profielpagina te 
delenop social media. Tips: www.hartstocht.nl/sponsorwerving

Beschrijf in een
stappenplan hoe jij je streef-

bedrag op wil gaan halen.
Begin met vragen bij

bekenden en eindig met
sponsoracties.

Ga naar
www.hartstocht.nl/

sponsorwerving
voor allemaal tips om jouw
social media optimaal in te

zetten.

Ga naar
www.hartstocht.nl/

sponsorwerving
en doe inspiratie op voor

een succesvolle
sponsoractie.

PROFIEL COMPLEET? GA VAN START MET SPONSORWERVEN!

STAPPENPLAN SOCIAL MEDIA SPONSORACTIES
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