
 

 

Pelgrimstocht: sponsortocht 

 

De Pelgrimstocht verenigt twee doelen: bezinning én geld inzamelen voor het goede doel. 

  

Hoe kunt u mensen enthousiast krijgen om u te sponsoren? 

 

Benader familie, vrienden en kennissen met een positief bericht.  

 Persoonlijk: overhandig een folder van de pelgrimstocht en een Vastenactie 

campagnefolder. Uw potentiële sponsors kunnen dan lezen voor welk goed doel u loopt en 

welke bestemming hun geld krijgt.  

Pelgrimstochtfolders en campagnefolders zijn te bestellen via de webshop.  

https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen 

 Via de mail: schrijf een kort bericht en kopieer in het bericht een link naar het 

campagnethema op de Vastenactie website.  

 Via verschillende WhatsApp groepen: Stuur een kort berichtje met de vraag om 

sponsoring. Als één schaap over de dam is, volgen er meer. 

 Facebook 

 

In voorafgaande jaren was er de mogelijkheid om op de website van Vastenactie een geefactie aan 

te maken. Omdat te weinig mensen gebruik maakten van deze mogelijkheid, is deze optie niet 

meer ingebouwd in de nieuwe website. 

 

Er zijn nu drie mogelijkheden: 

 U maakt een geefactie aan op het online donatieplatform www.geef.nl.  

Ga naar het account van Vastenactie op het online donatieplatform www.geef.nl 

1. Klik rechts op het scherm op ‘start een geefactie’  

2. Maak een gebruikersaccount aan óf log in met uw facebookaccount 

3. Maak uw geefactie voor de Pelgrimstocht met uw streefbedrag aan 

4. Deel uw geefactie met vrienden, bekenden, collega’s en vraag om u te sponsoren 

5. Na afloop van uw geefactie wordt het donatiebedrag overgemaakt naar Vastenactie 

 

 U laat de mensen het geld overmaken naar uw eigen rekening.  

Na afloop van de pelgrimstocht maakt u het totaalbedrag over naar het rekeningnummer 

van Vastenactie NL21 INGB 000 000 5850 o.v.v. ‘Pelgrimstocht sponsoring + naam van 

degene die gesponsord wordt’. 

 

 U laat de mensen het geld rechtstreeks overmaken naar het rekeningnummer van 

Vastenactie: NL21 INGB 000 000 5850. Wilt u dan wel vragen of zij hierbij vermelden 

‘Pelgrimstocht sponsoring + naam van degene die gesponsord wordt’.  

Als men dit er niet bij vermeldt, kunnen wij niet zien hoeveel sponsorgelden de 

pelgrimstocht heeft opgebracht. 

 

Mochten er nog vragen zijn of heeft u hulp nodig bij het aanmaken van uw geefactie dan kunt u 

contact opnemen met regiocoördinator Petra Janssen. petra.janssen@vastenactie.nl  of  

telefonisch 06 86816245. 

 

 

Veel succes met het werven van sponsorgelden voor de Vastenactie! 

https://www.vastenactie.nl/materialen-bestellen
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