A

• Afronden: vraag op jouw 		
werk of zij het bedrag dat je
hebt ingezameld willen
afronden of verdubbelen

B

• Bedrijfsdonatie: vraag het 		
bedrijf waar je werkt om 		
een donatie
• Buurt BBQ

C

• Cupcakes bakken en verkopen
op je werk bij een kopje koffie

K

• Koffieochtend: nodig vrienden,
familie en kennissen uit en 		
verkoop koffie en koekjes
• Kook een heerlijke maaltijd
(bijvoorbeeld in de asperge- 		
of mosseltijd) voor vrienden 		
en vraag een donatie

L

• Leeg je zakken en spaar al het
kleingeld dat eruit komt een
maand lang op
• Loterij organiseren

M

D

• Movember: laat je snor/baard
een maand staan en laat je
sponseren

E

• Nieuwjaarsduik
• Lekkere koffie verkopen op
werk (apparaat eventueel
lenen) € 1,50 per cupje!

• Donatiebox aanvragen via 		
rentegenkanker@kwf.nl
• Doneer een dag salaris
• Eindejaarbonus, doneer een %

F

• Familiediner: vraag iedereen 		
om een bijdrage
• Filmavond: organiseer een
filmavond, hef entree en/of 		
verkoop hapjes en drankjes
• Flessen inzamelen: je kunt de
supermarkt vragen of je een 		
donatiebox bij het flessenautomaat neer mag zetten
• Facebook: deel je deelname op
Facebook en vraag om een
donatie via de link van je actiepagina. Maak het persoonlijk:
vertel ook waarom je voor 		
KWF gaat lopen!

G

• Geld vragen in plaats van
bloemen en kado’s bij een 		
verjaardag/jubileum/opening

H

• Huiskamerconcert organiseren

I

• IJsjes verkopen op een mooie
zomerdag
• Instagram: deel op Instagram
je verhaal en plaats de link van
je actiepagina

N

O

• Opruimen: kijk op zolder, in
de schuur en in je kast en
verzamel alles wat je kunt
en verkoop dit bijvoorbeeld
op Marktplaats
• Oud & nieuw: organiseer een
gezellige avond voor vrienden/
familie en vraag om een donatie

P

• Polaroidactie: maak foto’s op
een evenement en verkoop ze
• Producten uit eigen tuin 		
verkopen, bijvoorbeeld zakjes
walnoten
• Proeverij organiseren voor 		
vrienden

S

• Scheer je hoofd kaal en laat je
sponsoren
• Sieraden maken en verkopen
• Smoothies maken en
verkopen op je werk
• Snert maken op een koude 		
winterdag en verkopen
• Sponsorloop organiseren
• Sportober: laat je een maand
lang sponsoren voor iedere 		
keer dat je bent geweest
• Stoptober: ga met vrienden
de uitdaging aan een maand 		
geen alcohol te drinken, of 		
een maand niet te roken. Laat
je sponseren.
• Straatfeest organiseren voor 		
de hele buurt

T

• Taarten bakken en verkopen
• Tikkie: stuur een Tikkie met
een klein bedrag naar al je 		
vrienden/familie. Of stuur een
Tikkie in je groepsapps
• Tweedehandskleding
inzamelen en verkopen

U

• Uurtje zonder factuurtje: laat
een uurtje ten goede komen 		
aan KWF als je zelfstandig 		
ondernemer bent

V

Q

• Veiling: vraag mensen om 		
bijzondere spullen beschik-		
baar te stellen
• Verkoop artikelen via
Marktplaats
• Voetbalwedstrijd: organiseer
zelf een wedstrijd of laat
mensen inzetten op de uitslag
van een bestaande wedstrijd

R

• Wisselgeld: zet op zoveel
mogelijk plekken potten neer
voor kleingeld

• Quiz: nodig mensen uit voor 		
een pub quiz en vraag het café
een deel van de baropbrengst
te sponsoren
• Rommelmarkt organiseren
• Rondje IJsselmeer fietsen

W

Y

• Yogales geven

Z

www.rentegenkanker.nl

• Zonnebrandkraampje op het
strand
• Zwemmen: zwem een bepaalde
afstand en laat je sponsoren

