Beste deelnemer,

Met deze handleiding kun je zelf een sponsorpagina aanmaken! Met die pagina kun je vervolgens je vrienden,
familie, collega’s, buren, klasgenoten etc. vragen om je te sponsoren.
De HELE opbrengst van al die sponsorbedragen gaat naar ons goede doel: Pisa, centrum voor leven met en na
kanker.
Het platform dat we gebruiken is ons beschikbaar gesteld door KWF. Daarom zie je op een aantal plaatsen en in de
e-mail de naam van KWF verschijnen. De opbrengst gaat echt helemaal naar Pisa en niet naar KWF. We zijn KWF
natuurlijk heel dankbaar voor het beschikbaar stellen van het platform.
Handleiding:
Via onderstaande link kom je op de Battle4Life sponsorpagina. Let goed op, volg deze handleiding nauwkeurig!
Link naar Battle4Life hoofd-sponsorpagina: https://acties.kwf.nl/fundraisers/battle4life:

Klik op de rode knop ‘’Word lid van ons team’’ klikt (zie hierboven bij de dikke rode pijl). Klik dus NIET op de knop
‘’Start een actie’’ rechtsbovenin.
Je komt vervolgens op een ‘Huis in actie’-pagina waar je je kunt inschrijven als lid van team Battle4Life (zie
afbeelding hieronder). Vul onder ‘Maak een account’ de verplichte gegevens in (gemarkeerd met een sterretje*),
kies een wachtwoord en ga akkoord met de Actievoorwaarden Huis in actie.
Let op: wil je geen e-mails of telefoontjes van KWF ontvangen, vink deze opties dan uit.
Degene die de pagina maakt moet 18 zijn, dus als je een pagina aanmaakt voor je kind graag jouw eigen
geboortedatum invullen. Zorg dat je je wachtwoord goed noteert, zodat je later je pagina kan aanpassen en
aanvullen.

Desgewenst aan- / uitvinken

Desgewenst aan- / uitvinken

Heb je alle verplichte velden ingevuld? Klik dan op ‘Volgende stap’. Je komt nu op deze pagina:

1. Vul hier een streefbedrag in, wat jij denkt dat je zou willen ophalen voor Pisa (standaard is €1000,- ingevuld,
maar dat kan je aanpassen).
2. Vul een titel in, bijvoorbeeld: “Ik battle mee voor Pisa” of “Sponsor mij voor de Battle4Life” (standaard staat
hier: ‘Ik kom in actie voor mijn inloophuis’)
3. Schrijf eventueel een kort verhaaltje waarom jij meedoet aan de Battle4Life en waarom je het belangrijk
vindt om Pisa te steunen.
4. Upload een leuke, sportieve of gekke en herkenbare profielfoto, zodat jouw fans zeker weten dat ze jou
sponsoren.
Alles ingevuld? Klik op de rode knop “Volgende stap” (je kunt later altijd nog wijzigingen aanbrengen in deze pagina).

Je komt nu op de volgende pagina, waar je eventueel al zelf een donatie kunt doen. Standaard worden een aantal
bedragen genoemd, maar je kunt ook ieder ander bedrag invullen onder ‘Ander bedrag’. Je kunt deze stap ook
overslaan.

Klik op de rode knop “volgende”. Heb je geen bedrag ingevuld? Dan verschijnt onderstaande scherm:

Hiermee is je account aangemaakt en kan het sponsoren beginnen.

Klik op de rode knop “Ok”. Daarmee sla je deze stap over en rond je je pagina af.

Je krijgt hierna dit scherm te zien:

De link die wordt getoond kan je nu delen met al je vrienden, familie, collega’s, klasgenoten en buren. Via Facebook,
Twitter of Whatsapp. Vraag op deze manier of mensen je willen steunen bij de Battle4Life en haal op deze manier
extra geld op voor Pisa, centrum voor leven met en na kanker! Pisa ondersteunt iedereen die door kanker is geraakt.
Met een luisterend oor, activiteiten en lotgenotencontact.
Je kan je eigen pagina aanpassen en blog berichten toevoegen. Bij elke donatie ontvang je een bericht. Zorg dat je je
donateurs netjes bedankt voor hun steun!
Op je persoonlijke sponsorpagina én op de hoofd-sponsorpagina van de Battle4Life kan je zien hoeveel er al is
opgehaald voor Pisa!

