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AGENDA

1. Welkom

2. Inleiding (Bas)

3. Doelstelling

4. Uitleg Dream4kids

5. Verplichtingen/ tegenprestatie

6. Organisatie

7. Rondvraag

8. Uitreiking loopkleding



2. INLEIDING

 Waarom deze bijeenkomst

 Keuze voor dream4kids

 Uitreiking club kleding en groepsfoto



3. DOELSTELLING

 Zo veel mogelijk geld ophalen voor 

dream4kids om kinderen met een 

traumatische ervaring een onvergetelijke 

dag te bezorgen

 Met een zo groot mogelijke groep een 

tegenprestatie leveren door deelname aan 

de Hart van Brabant loop



4 WAT IS DREAM4KIDS

 Stichting Dream4Kids is een netwerk van 
betrokken mensen die de mooiste dromen 
realiseren voor kinderen die een 
aangrijpende of traumatische ervaring achter 
de rug hebben.

 Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die het 
slachtoffer zijn van mishandeling en/of 
misbruik, of kinderen die één of beide ouders 
verloren hebben.



WAAR KRIJGEN ZIJ DE INFORMATIE VANDAAN

 Rouwbegeleiding

 Artsen/ doktoren

 Pastoors/ dominee

 Jeugdzorg



BESTUUR IS DREAMCHASER

 Wat is de bedoeling?
Je bent verantwoordelijk voor het verwezenlijken van een 
droom van een kind. Bij deze functie doe je er alles aan om 
het droomkind de dag van zijn of haar leven te bezorgen. Bij 
deze functie werk je vanuit huis.

 Maak dromen waar!

De taken bestaan o.a uit:

 Intakegesprek bij de dromer

 Organisatie van de droomdag: o.a. sponsors zoeken, 
contact leggen met bedrijven/attractieparken/clubs 
afhankelijk van de inhoud van de droom

 Kind en gezin begeleiden op de droomdag

 Evaluatiegesprek bij de dromer

 Droomverslag schrijven



 De ene droom kost meer dan de andere. Wij 

hebben als doel om zoveel mogelijk geld in te 

zamelen

 Enkele voorbeelden van “dreams”



 Hoe wordt een droom gerealiseerd:

 Aanmelden bij dream4kids

 Toewijzing aan een kind

 Intake gesprek: samen met kind en ouders 

achterhalen wat ultieme droom van kind is

 Voorbereiden droomdag (ca. 6 weken)

 Begeleiden van kind en familie tijdens droomdag

 Evaluatie van droomdag met stichting dream4kids



HOE KUNNEN WIJ GELD BINNEN HALEN?

 Suggestie kan zijn:

 Sponsors benaderen

 Sponsorloopjes scholen organiseren

 Rommelmarkt (Christine)

 Flesjes water verkopen met eigen label

 ???????



5. TEGENPRESTATIE

De tegenprestatie van Stichting Loopgroep 

Hank is:

Ronde “Hart van Brabantloop”

estafetteloop van 105 km verdeeld over 15 

etappes.



WAT HEBBEN WIJ NODIG?

 10 mannelijke lopers

 5 vrouwelijke lopers

 2 fietsers 

 Vervoer tijdens wedstrijd (van en naar 

etappe punten)

 Masseur

 Catering

 … … 



6. ORGANISATIE

Bestuur

 Communicatie dream4kids

 PR en Media

 Afstemming

Sponsoring

 Definiëren Goud – Zilver –

Brons sponsor pakket

 Benaderen sponsoren

 Budget beheer

 … … 

Activiteiten

 Sponsorloop

 Braderie

 `Flesjes`

 Koninginnedag

 … … 

Hart van Brabant loop

 Team samenstelling

 Fietsers

 Begeleiding

 Voorbereiding

 … … 

Laat a.u.b. na afloop van deze bijeenkomst weten in welke 

groep je wilt meedoen



7. RONDVRAAG

 … … …

 … … …

 … … …

 … … …



VOORBEELDEN

STICKERS
LABELS VOOR

FLESJES WATER


