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Doelstellingen BIG Challenge 

Veel geld ophalen voor kankeronderzoek 

 

Trots en saamhorigheid in de  

   agrarische sector vergroten 

 

Maatschappelijke betrokkenheid 

    agrarische sector tonen 

 

Promotie van de land- en tuinbouw  

     bij breed publiek 

 



BIG Challenge 2009 - 2018 

 
36 vaste 

vrijwilligers 

Een paar honderd  
vrijwilligers  

tijdens de koersweken 

Totaal 2009-2018: 

1351 deelnemers 
€ 8.478619 
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Secretariaat BIG Challenge 

 Anita Cruijsen,  Nicolle Verbeek  , Rene Stevens en Jan Lamers 

 

Ondersteunt stuurgroep, commissies en teamcaptains 

Verzorgt de administratie van deelnemers BIG Challenge 

Verzorgt interne communicatie (o.m. Nieuwsbrief) 

Verzorgt publieks- en deelnemerswebsite BIG Challenge 

Onderhoudt en beheert deelnemers-app en database 

Download de BC-app en maak een account aan ! 

 

Communicatie  via  info@bigchallenge.eu 



Wat biedt BIG Challenge 
aan deelnemers en vrijwilligers? 



Promotie-
materialen 

Vrijwilligerscoördinatie 

Trainings-
bijeenkomsten 

Themabijeenkomsten 
Appartementen 

Oppeppunt 
Entertainmentpunt 

Hulp bij sponsoring T-shirts 

Algemene 
ondersteuning 

Saamhorigheid 

Foto’s 



Materialen 
Flyers, posters 

T-shirts, caps, mokken 

Donatiekaarten, logo’s, foto’s, 
wedkaartjes biggenrace etc. via 
https://deelnemers.bigchallenge.eu  
tabblad Materialen 

https://deelnemers.bigchallenge.eu/


BIG Challenge op naar editie 



Plannen 2019 

15 teams  120 deelnemers  

Voedselproducenten in land- en tuinbouw (melkvee, varkens, 

pluimvee, vleeskalveren, akkerbouw, tuinbouw ?, geiten ?) 

Fietsers en lopers 

Regionale teams 

     basisteams en  bedrijventeams 
 

Elk team: € 40.000 (8 teamleden) 

Minimaal sponsorbedrag: € 600.000 

Streven: € 750.000,- 



Deelname betekent: 

Akkoord met doelstellingen BIG Challenge 

 € 40.000 per team(*) inzamelen voor Ad6/KWF 

 actief bijdragen aan promotie agrarische sector 

 actief bijdragen aan trots in de sector 

Bedrijventeams: bijdrage werkkapitaal € 2.500,- excl. btw 

Afspraken rondom sponsoring respecteren 

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend: commitment 

 Ondertekenen deelnemersreglement BIG Challenge 

 
(*) € 40.000 = 8 teamleden; 10 teamleden = € 50.000 

 

 

 



Bedrijventeams BIG Challenge 2010-2017 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=forfarmers+hendrix&source=images&cd=&cad=rja&docid=EewYPTSsdstKtM&tbnid=JgmTuHlzNaL4YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.artica.nl/70&ei=VwuJUb3_IInE0QWsuIHIBg&bvm=bv.45960087,d.d2k&psig=AFQjCNHxBj86FlYTmqOEbYEQAAkHEImzPQ&ust=1368022206544392
http://www.varkenski.nl/
http://www.abab.nl/


Werkkapitaal BIG Challenge 

Werkkapitaal komt uit bijdrage van bedrijventeams 

 

Werkkapitaal is geen sponsorgeld 

De besteding van het werkkapitaal wordt jaarlijks: 

- bepaald door de stuurgroep  en vastgelegd in een begroting 

- de uitvoering en verantwoording van de begroting ligt bij 

  het bestuur van de stichting BIG Challenge. 

- het toezicht en de controle vindt plaats door de accountant  

  van ABAB accountants en adviseurs. 



Besteding werkkapitaal 

Sectorpromotie: 

 Advertenties 

Onderhoud website en deelnemers-app 

Vormgeving nieuwe uitingen (Roll ups ) 

Ondersteuning sponsoractiviteiten deelnemers met materialen: 

 Locale advertenties  

 Posters, flyers 

 Zeildoeken, spaarvarkens, beachflags,  

roll up-banners, vlaggen 

 

 

 

 



Geldstromen BIG Challenge   
Alpe d’HuZes  KWF kankerbestrijding 





Rol teamcaptains (1) 

Motiveert teamleden tot het opzetten/deelnemen aan 

sponsoracties (diverse draaiboeken op deelnemerssite BC) 

Verzorgt teampagina op deelnemerssite Alpe d’HuZes 

Motiveert teamleden tot ’aankleden’ en bijhouden van de  

eigen actiepagina op de deelnemerssite van Alpe d’HuZes 

(streefbedrag aanpassen: € 5.000 of meer)  

Verzamelt logo’s voor websites en wieler-/loopkleding 

Coördineert  en communiceert  met teamleden  o.m. 

deelname BC bijeenkomsten, appartementen, bijdrage 

oppeppunt 

 

 



Rol teamcaptains (2) 
 

>>   Dit hoef je niet alleen te doen! 
 

 Verdeel taken over je teamgenoten 

 Maak gebruik van de commissies van BC 
en het secretariaat van BIG Challenge 

 Leden cie PR&Comm. ‘adopteren’ teams  
(aanspreekpunt); kunnen helpen bij publiciteit 
rond sponsoracties (zie ook deelnemerssite) 

 



Vragen of opmerkingen? 



Ervaringen van een teamcaptain: 
Ruud van Wee 



Ervaringen van een teamcaptain 
 



Als vrijwilliger 
in 2015 

Als deelnemer/teamcap-
tain in 2016, samen met 
Asja (Alpe d’HuZus) en 
2018 

Als deelnemer in  2013 



Diverse sponsoracties 

Benefietsconcert 

Diverse open dagen en beurzen 

Vrije dagen actie 

Toeleveranciers 

50 jaar feest 

Eierverkoop Pasen 

Bakker Wijnands 

 

 



Hoe stimuleren? 
Regelmatig effe bellen hoe de acties lopen 

Ondersteunen 

Snel antwoorden op vragen (App!) 

Complimenten! 

En niet te vergeten: 

Goede voorbeeld geven/Voorop in de acties!! 

 

 



 
Wat doet een teamcaptain ? 
 
 

Team opzetten (eerste bijeenkomst, groepsapp!) 

Doelstellingen vastleggen 

Vragen naar ideeën van de leden  

Teamleden enthousiasmeren  

 (goed stimuleren en op weg helpen!) 

Vraagbaak voor de teamleden 

Intermediair tussen het team en 

BIG Challenge/Alpe d’HuZes 



Wat is het leukste? 

Dat teamleden grenzen verleggen! 

Dat er deuren voor je open gaan! 

Dat 8 individuen uiteindelijk een team vormen! 

 





 

PAUZE 



Aanmeldingsprocedure Alpe d’HuZes: 
Jan Lamers 



Aanmelden team bij Alpe d’HuZes 

TC schrijft team in: www.opgevenisgeenoptie.nl   
Handleiding  :   Zie website deelnemers website 

Bedrijfsteam:  
Inschrijven onder naam BIG Challenge + nummer  
en NAAM BEDRIJF: BIG Challenge 6 DE HEUS 

Naam op het wielershirt zonder nummer:  is nog niet bekend 
BIG Challenge DE HEUS 

Basisteam: 
Naam basisteam zoveel mogelijk afgestemd op  
samenstelling en/of regio: BIG Challenge 2 Pluimveehouderij 
(op shirt BIG Challenge Pluimveehouderij) 

 

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/


Aanmelden teamcaptain bij Ad6 

Meld je vervolgens aan als teamcaptain; geef aan of je 

meefietst/loopt of alleen optreedt als teamcaptain 

Noteer je inlogcode en stuur die naar het secretariaat 

info@bigchallenge.eu  t.a.v. Jan Lamers 

Vul alle gegevens in en bevestig die 

Betaal binnen vier weken na aanmelding (via Ideal) !! 

Buitenlanders: betaling via teamcaptain of teamleden of 

neem contact op met Jan Lamers 

 

Niet meefietsende/lopende teamcaptain hoeft  

geen inschrijfgeld te betalen ! 

 

 

mailto:info@bigchallenge.eu


Aanmelden teamleden bij Ad6 (1) 
Teamcaptain nodigt  teamleden  uit met hun e-mailadres  en 

naam  onder  het menu  NODIG TEAM LEDEN  UIT 

Een team heeft minimaal 2 en maximaal 10 leden 

De teamleden ontvangen van Ad6 een link en 

kunnen via deze link hun gegevens invullen en bevestigen 

Zorg dat je teamleden binnen vier weken na hun aanmelding 

€ 125 (via Ideal) hebben betaald 

Niet op tijd betaald: teamlid wordt door Ad6 verwijderd. 

Opnieuw aanmelden met zelfde e-mailadres is niet meer 

mogelijk (ander e-mailadres opgeven) 

 



Aanmelden teamleden bij Ad6 (2) 

Check of alle teamleden hun aanmelding hebben bevestigd 

Log daarvoor met je inlogcode in als teamcaptain op de  

Ad6-website: deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl   

Er kan later niet gewisseld worden; als een bevestigde 

deelnemer niet meegaat kan niet iemand anders op  

zijn naam meedoen. Geen geld terug !  

Wel kun je (vóór 1 februari 2019) een nieuw teamlid 

aanmelden (denk aan bevestiging en betaling) 

Laat het secretariaat/Jan Lamers weten of  

je team compleet is 

 



Voor nu…. 
 Op tijd je team, jezelf en teamleden inschrijven 

 

 Check bevestigingen teamleden via de Ad6-website 
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl 

  inloggen als teamcaptain 

  Stuur alle  info over de teamleden naar het secretariaat: 
info@bigchallenge.eu 

 Problemen of te weinig teamleden?  
Mail dan naar info@bigchallenge.eu  
t.a.v. Jan Lamers of bel 06 57341385 
Veel informatie over de inschrijfprocedure is te vinden op 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/deelnemersregle
ment-alpe-d---huzes-2019 
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Aan melden Alpe D’Huzus 
 https://www.opgevenisgeenoptie.nl/vrijwilligers/alpe-dhuzus-

2019 

 Stuur een mailtje naar: zussen@alpe-dhuzes.nl 
 

 Vermeld daarin je voor- en achternaam en het e-mailadres 
waarmee je je wilt inschrijven voor Alpe d’HuZus.  
 

 Via de ontvangen link kun je definitief bevestigen en betalen. 
 

Geef je  aanmelding door aan het secretariaat : 
Info@bigchallenge.eu 

 
 

 

mailto:zussen@alpe-dhuzes.nl
mailto:zussen@alpe-dhuzes.nl
mailto:zussen@alpe-dhuzes.nl


Sponsorwerving: 
Mathee Kamp  



Sponsorwerving – sponsorlijst (1) 

Elkaar niet in de wielen rijden; daarom afspraken over  

welk team welke sponsoren benadert 

Vandaag  krijgt  teamcaptain sponsorlijst  

Bestaande teams benaderen eigen sponsoren van afgelopen jaar 

Eventuele  reacties uiterlijk  7 december via 

info@bigchallenge.eu  

Commissie sponsorwerving beslist en wijzigt  

Maandag 10 december  staat  definitieve sponsorlijst op  

https://deelnemers.bigchallenge.eu  

https://deelnemers.bigchallenge.eu/


Sponsorwerving – sponsorlijst (2) 



Sponsorwerving 

Sponsorlijst staat 10 december  
voor iedereen 
zichtbaar op:  
 
deelnemers.bigchallenge.eu/  
sponsoring/sponsorlijst 



Sponsorlogo’s aanleveren  

Voor wieler-/loopkleding en website BIG Challenge(*): 

Logo’s sturen naar acruijsen@gmail.com 
Dit is Anita Cruijsen  

Gebruik s.v.p. formulier Aanleveren sponsorlogo  
(zie deelnemersite/sponsoring/sponsorlogo’s) 

Deadline 8 februari 2019 !  

Anita verzorgt aanlevering bij Alpe d’HuZes 
 

Stuur de logo’s als jpeg- en eps-bestand 
 

(*)  Logo’s op actiepagina team  
 website Ad6 = taak teamcaptain 

mailto:acruijsen@gmail.com


Promotiematerialen: 
Herman van Welie 



Verkoop én uitleen van… 

T-shirts  

Mokken 

Caps 

Rugzak  

 

Zeildoek 

Beachflag  

roll- up banners 

Enz.  

https://deelnemers.bigchallenge.eu/applications/bigchallenge/files/2017/beeldmateriaal/foto-_en_videomateriaal/Alle_materialen_aangesneden.jpg


 

Waarom? 



Lancering nieuwe webshop (1) 
 

 



2 stromen 

Reguliere webshop  betalingen gaan rechtstreeks 
naar ‘team vrijwilligers BIG Challenge’ 

 

Bestellingen voor deelnemers  betaling kan op 
eigen actiepagina na verkoop 

Bestellen via CIE promotiemateriaal (formulier) 

promotiemateriaal@bigchallenge.eu 

1 x per week word deze verwerkt  

Levering op locatie zonder verzendkosten! 

Géén retouren 

TIP: pas set met modellen en maten lenen 

 

 

 

mailto:promotiemateriaal@bigchallenge.eu


6 Evenementen sets 

Set bestaande uit alle modellen en maten x 2 

Zeildoek + Banner + Vlag 

Verdeeld over het land afhankelijk van teams spreiding 

Dreumel – Lochem - Volkel 

Setbeheerder besteld op webshop om aan te vullen 

Minimaal 1 week vooraf en achteraf = 2 weken in beheer 

 

Komende beurzen? 

Leeuwarden 12-13-14-15 december 2018 

Venraij        16-18 april 2019  

 

 

 



Mede mogelijk gemaakt door 



Bioracer wielerkleding webshop (2) 



Bioracer 
Topkleding  Team NL  ‘beste’ zeem 

 

Expertise van o.a. oud wielrenner Bart Voskamp 

 

Ruim assortiment (run en bike) inclusief 
onderkleding voor inkoopprijzen (BC is de winkel) 

 

Maattabel en bestellen online tot 17 december! 

6 wkn levertijd 

 

Eenvoudige en toegankelijke webshop 

 

 

 



Vragen of opmerkingen? 




