
DUCHENNE HEROES FUNDRAISING WEBINAR



Jouw gezonde spieren maken 
een verschil voor kinderen met 

de spierziekte Duchenne! 

WAAROM JOUW BIJDRAGE ZO BELANGRIJK IS



DUCHENNE SPIERDYSTROFIE

Gemiddeld verloop van de ziekte:
5 jaar - spierkracht neemt af > diagnose Duchenne 

10 jaar - benen te zwak om te lopen > rolstoel
15 jaar - armen te zwak voor gebruik > hulpmiddelen
20 jaar - longen te zwak om te ademen > beademing

30 jaar - hart te zwak om te pompen > overlijden 

In 1995 was de levensverwachting nog 20 jaar. 
Als Hero draag jij bij aan een beter toekomstperspectief!



DUCHENNE PARENT PROJECT

20 jaar geleden opgericht

Voor meer en beter onderzoek Ontwikkeling geneesmiddelen

Door DPP te steunen draag je bij aan:

Door ouders met Duchenne kinderen Betere zorg en hulpmiddelen

Meer essentieel onderzoek

Voorlichting Duchenne-gezinnen



JOUW PERSOONLIJKE VERHAAL

Laat zien wat jou motiveert!

1. Stel een profielfoto in

4. Geef geregeld updates

2. Schrijf een motivatie

3. Stel jezelf een doel

5. Deel jouw sponsorverzoek

6. Stel je eigen sponsorbedragen in
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JOUW PERSOONLIJKE PAGINA



MAAK EEN PLAN

Wat is mijn sponsordoel

Hoeveel tijd heb ik

Welke middelen zet ik in

Welke mensen benader ik

Welke acties ga ik doen

Welke materialen heb ik nodig

Hoe bedank ik iedereen



MIDDELEN 

Social media

E-mail

Werk

(Sport) clubs

(Lokale) pers

Hoe bedank ik iedereen

Welke materialen heb ik nodig



SOCIAL MEDIA



E-MAIL

Maak het persoonlijk!



WERK

Intranet

Chat

Nieuwsbrief

Ingang

Kantine

Overleg



(SPORT) CLUBS

Website

Clubblad

Nieuwsbrief

Ingang

Kantine

Training



(LOKALE) PERS

Persoonlijk
Foto´s

LokaalRelevant



PROMOTIEMATERIAAL

Mail ons voor materiaal!



NETWERK

Wie kan mij helpen

Wie kan mij sponsoren

Laat je hart spreken

Hoe vraag ik om steun

Vraag concrete bedragen

Doe iets terug

Maak het persoonlijk

Vraag concrete hulp



ACTIES 

Doe alleen dingen waar je zelf plezier in hebt!

Verkoopacties

Inzamelingen

Activiteiten

Veilingen



TOP 3 ACTIES 

Statiegeldzuil Sponsorloop Collecteren



SEIZOEN ACTIES 



VERKOOP ACTIES 



GOUDEN REGELS 

Vraag

Vraag iedereen

Vraag groots

Vraag opnieuw



GOUDEN TIPS

1. Vraag eerst iedereen om donaties

2. Vraag dan producten en/of diensten

3. Kies sponsoractiviteiten die bij je passen

4. Organiseer verkoopacties

5. Gebruik onze tools en downloads

6. Benut de Facebook Community

7. Bedank sponsors via social media



SPONSORDOELEN 

6 Week Winners

€10.000 Diamond Hero

€7.500 Gold Hero

€5.000 Super Hero

€2.500 3Days Doubler



DOEL BEHAALD?

Door verbeterde behandeling is de 
levensverwachting van Duchenners met 10 jaar 

toegenomen tot ongeveer 30 jaar. 

Ook het onderzoek naar de betrokkenheid van het 
brein bij Duchenne heeft nieuwe inzichten 

opgeleverd, waar Duchenne-families van kunnen 
profiteren (o.a. advies en begeleiding op school).



VRAGEN?

Duchenne is nu nog ongeneeslijk, de spierafbraak is 
niet te stoppen en daarmee is de diagnose een 

doodvonnis. De tijd dringt dus voor iedere patiënt. 
Daartoe is meer onderzoek en verbeterde 

behandeling dringend noodzakelijk. Zonder jouw 
bijdrage is dat onderzoek, dat niet gefinancierd wordt 

door de overheid, niet mogelijk!


