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Bedankt



Stand donaties 24-1

€ 257.840

Geweldige 
start!



BIG Challenge 2016

26 teams 

202 deelnemers Alpe d’HuZes

15 deelnemers Alpe d’HuZus

Inschrijving Alpe d’HuZUS tot 1 februari!



Film BIG Challenge 2016

filmpje

SBC0006_BIG_Challenge_2016_NL.mp4
SBC0006_BIG_Challenge_2016_NL.mp4


Agenda

Welkom

Kennismaking met Beekzicht

Presentatie Luuk Hawinkels

Brainstorm sponsoracties

Mededelingen BIG Challenge

Mededelingen teams

Afsluiting



Luuk Hawinkels

Onderzoeker LUMC Leiden

Winnaar Bas Mulder-Award 2011

Doel: voorspellen welke patiënten een 
hoog risico lopen op het krijgen van 
uitzaaiingen. Deze patiënten eerder, 
gerichter en daardoor beter kunnen 
behandelen.

Ad6-deelnemer



Luuk Hawinkels

'Geld voor kankeronderzoek wordt steeds 

schaarser. Goed onderzoek is dus grotendeels 

afhankelijk van inzamelingsacties zoals 

Alpe d’HuZes. Sterker nog: zonder de steun van 

Alpe d'HuZes had ik mijn onderzoek niet 

kunnen uitvoeren.'



Brainstorm sponsoracties



Brainstorm sponsoracties

Doelstellingen BIG Challenge:

Zoveel mogelijk geld KWF

Promotie land- en tuinbouw

Trots in de sector

Denk ook aan: 

Regionaal

Betrekken mensen/verenigingen in eigen omgeving

Allianties met andere Ad6-teams binnen en buiten BC

Maak gebruik van bestaande evenementen

Beter goed gepikt, dan slecht bedacht



Brainstorm – 3 keuzes

1. SPONSOR CARROUSEL
Gerichte info beproefde en succesvolle sponsoracties afgelopen jaren. Twee rondjes , dus 1 
teamlid kan zich hier gericht laten informeren over 2 acties.

1. Dienstenveiling
2. Benefietconcert
3. Ei berg
4. Sponsordiners, sponsor barbeque , sponsor high tea.
5. Biggenrace
6. Autowas actie:  Alpe d'HuWas
7. Agrarische BIG Challenge producten verkoop
8. BIG Challenge Bakt
9. Agrarische rondleidingen

2. VAN IDEE NAAR SPONSORACTIE
In groepjes van maximaal 5 personen aan de slag met de uitwerking van een idee tot een 
concrete sponsoractie. Na 45 minuten concreet uitgewerkte plannen.

3 . BRAINSTORMEN voor NIEUWE CREATIEVE IDEEËN
In 3 groepjes van 5 personen brainstormen voor vernieuwende en verrassende 
creatieve sponsorideeën. Plenaire terugkoppeling van twee beste ideeën.



Ideeën delen

1. Verspreid je als team over de groepjes

2. Plenaire wrap-up

3. Lijst met ideeën op de deelnemerssite van BIG 
Challenge. 

4. Lijst met ideeën op www.opgevenisgeenoptie.nl



Mededelingen BIG Challenge



Onderwerpen

Deelnemersreglement

Sponsoring

Actiepagina’s

Trainingen en bijeenkomsten

Medische verklaring

Appartementen

Oproep vrijwilligers en zussen

T-shirts BIG Challenge

Mededelingen teams en cie’s



Deelnemersreglement



Waarom deelnemersreglement?

Voor alle deelnemers Alpe d’HuZes en Alpe d’HuZus
en leden commissies, stuurgroep en stichting BIG 
Challenge.

Het deelnemersreglement is bedoeld om:

 van BIG Challenge en Alpe d’HuZes jaarlijks een groot 
succes te maken. 

 duidelijkheid te scheppen in de onderlinge afspraken 
en in situaties waar aansprakelijkheid van toepassing 
is.



Ondertekenen voor 29 februari

Iedereen ontvangt een mail met de vraag aan te 
geven dat je het reglement hebt gelezen en akkoord 
bent. 

Voor 29 februari beantwoorden.

Reglement is te lezen op deelnemers.bigchallenge.eu



Sponsoring



Inkomsten verkoop materialen

ZET het direct op je actiepagina.

Fijn voor je donateurs



10 februari

Sponsorlogo’s 

Alpe d’HuZes-shirts 

aanleveren 



Sponsorlogo’s aanleveren 

T.b.v. wieler/loopkleding en website

Logo’s sturen naar hans.nachtweh@kpnmail.nl

I.v.m. controle bruikbaarheid logo en efficiëntie

Stuur met het logo ook het formulier sponsorlogo’s mee: 
http://deelnemers.bigchallenge.eu/sponsoring/sponsorlog
os-aanleveren

Hans verzorgt aanleveren bij Alpe d’HuZes

 Stuur de logo’s als eps én jpg-bestand

mailto:hans.nachtweh@kpnmail.nl
http://deelnemers.bigchallenge.eu/sponsoring/sponsorlogos-aanleveren


RESPECTEER de SPONSORLIJST

We zijn NIET elkaars concurrenten

Insteek: ook volgend jaar willen we onze sponsors 
weer kunnen benaderen.

Neem met ander team contact op 



Actiepagina’s



Actiepagina’s vullen

BIG Challenge: 5000 euro per deelnemer

Goed voorbeeld: Rianne van Beek





BIG Challenge App



Medische verklaring



Waarom medische verklaring

Verplichting vanuit Franse autoriteiten

Alle medische info per deelnemer onmiddellijk 
beschikbaar bij een ongeval

Zelf doen: afspraak arts en inleveren ingevulde 
verklaring. Je hebt een mail hierover ontvangen.

Voor 1 april 2016 inleveren



Appartementen



Appartementen

Teamcaptain heeft 
overzicht appartementen 
voor het team. Deze 
worden verdeeld over het 
team.

4 tot 8 persoons 
appartementen, verspreid 
over 8 complexen

Verhuur appartementen 
van 29 mei tot en met 4 
juni.



Appartementen - vragen

In elk appartement zitten 2 tot 3 bedbanken (te 
kort voor lange mensen)

Hoofdhuurder moet beschikken over een 
creditcard voor de borg



Na afloop….

Meenemen:

Bestelde t-shirts

Posters BIG Challenge

Flyers BIG Challenge

Donatiekaarten

Bedankt-kaartjes





Mededelingen teams



Mededelingen

Hengstenkeuring Den Bosch

Wielershirts BIG Challenge

Beurs Venray

Sponsoracties teams

Boerburgertweet


