
DE STRIJD TEGEN KINDERKANKER
WINNEN WE SAMEN

SPONSORPLAN
Maatschappelijke sponsor



KIKA SPONSOR
• KiKa certificaathouder €100,-

•  Vermelding op MULO website

• KiKa sponsorbord

• Eigen sponsorbord

KLEDING 
SPONSORING
•  MULO tenue: KiKa op de 

voorkant

•  Andere sponsoropties: 
achterkant, mouw, broek, 
trainingspak, tassen

Alle sponsorcontracten zijn voor drie jaar. 
Betaal je het drie jarige contract in één keer, dan krijg je als extraatje het MULO 100 boek.

DE VRIENDEN VAN KIKA 

OPVOLGER CLUB VAN 100

Voorheen was dit MULO 100. Voor €50,- wordt u lid 
van de Vrienden van KiKa. Deze bijdrage zullen wij in 
de komende jaren gebruiken voor verbeteringen zoals 
scorebord, verzorgingsruimte, etc.

KIKA 
ADOPTIESPONSOR
•  Jeugd(selectie) speler

• Foto op adoptiemuur

• € 25,- per speler

• KiKa adoptiecertificaat

• Vermelding op de website

UW STEUN IS DUS HARD NODIG!

KiKa heeft als doel om de genezings-
kans in 2025 naar 95% te vergroten. 
Om dit te realiseren, is er nog veel  
kostbaar onderzoek noodzakelijk.

75% lijkt hoog, maar het betekent dat 25% het niet redt. 
En daar blijven we voor knokken.
Dankzij informatie uit afgerond genenonderzoek, zijn de specialisten er van 

overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om 

kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het 

absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek 

gericht op kinderkanker. KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen voor dit speciale 

onderzoek, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen.

Genezing
In de afgelopen veertig jaar zijn we ver gevorderd in de strijd tegen kanker. Door 

chemotherapie, medicijnen, operaties en bestraling kan een groot deel van de 

kankerpatiëntjes weer genezen. In de zestiger jaren was de genezingskans ongeveer 

30%; inmiddels is dat opgelopen tot 75%. Met de huidige behandelmethoden komen 

we echter niet veel verder. Terwijl we zo graag dichter bij die 100% willen komen. 

Want 75% lijkt hoog, maar het betekent nog altijd dat een kwart van de kinderen 

met kanker overlijdt.

Genen als sleutel
We staan aan de vooravond van een drastische verandering in de geneeskunde. Een 

grootscheeps internationaal onderzoek heeft ons getoond hoe de menselijke genen 

in elkaar zitten. Zodra we de genen nóg beter begrijpen, zijn we ook in staat nieuwe 

behandelmethoden te ontwikkelen. Afwijkingen worden dan sneller duidelijk.

Behandeling toespitsen op het patiëntje
Door vernieuwend onderzoek hebben we ontdekt dat sommige soorten kanker 

op veel kleinere hoeveelheden medicijnen reageren. Andere vormen reageren 

dan weer helemaal niet. We kunnen dus steeds beter de soort en hoeveelheid 

behandeling toespitsen op het patiëntje. Deze verbetering verwezenlijkt echter nog 

niet ons doel: een duidelijke verhoging van het genezingspercentage.

Geld nodig voor vernieuwend onderzoek
Eén van de belangrijkste onderzoeken die we willen financieren, betreft de schade 

die chemotherapie nu nog veroorzaakt aan gezonde cellen rondom kankercellen. 

Soms geeft dat direct al nare bijwerkingen, maar die kunnen zich ook pas jaren 

later openbaren. Zoals bijvoorbeeld hartklachten of problemen met de nieren. Er 

moet dus een therapie ontwikkeld worden waarmee alleen kankercellen vernietigd 

worden en gezonde cellen gespaard blijven.

MULO steunt KiKa. Wordt u maatschappelijk sponsor?
Als sponsor steunt u met dit initiatief zowel MULO als KiKa. Uw bijdrage maakt het 

namelijk mogelijk om de wedstrijdkleding aan te schaffen, waarop we reclame gaan 

maken voor Kika en daarnaast vloeit een bijdrage direct door naar KiKa. Uw naam 

en logo zal een plaats krijgen op het KiKa Donateursbord, hierdoor zal u nog meer 

naamsbekendheid met uw organisatie verwerven. Tevens kunt u uw donateurschap 

gebruiken in de profilering van uw bedrijf richting klanten en markt.

AFDELINGSSPONSOR
•  KiKa op voorkant shirt

•  Alle teams sponsor op rug

•  Prijs afhankelijk van het aantal teams

•  E- en F-afdeling: € 250,- per team

• Overige afdelingen: € 350,- per team

• Sponsoring complete jeugd (in overleg)



SPONSORFORMULIER
Bedrijf:

Naam:

Postadres:

Postcode Woonplaats:

Mail:

Website:

Pakket:

Afdeling:

Team:

Speler:

Bord:

Mail:

Website:

Sponsoring

Totaal


