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INTRODUCTIE MIDZOMERNACHTDUIK 

1. Introductie Midzomernachtduik en samenwerking Zwembadbranche en Spieren voor 
Spieren 
 
Vrijdag 20 juni wordt voor de derde keer de Midzomernachtduik georganiseerd. Dit jaar voor het eerst in samenwerking met Spieren voor 
Spieren. Door op één moment de krachten te bundelen van zowel buiten- als binnenbaden kunnen we het zwemmen in één keer op een 
positieve manier extra onder de aandacht brengen. Daarnaast kan nu ook geld worden ingezameld voor het goede doel. Heel toepasselijk 
zal Olympiër Nick Driebergen optreden als ambassadeur van de Midzomernachtduik. 
 
Midzomernachtduik is een landelijk evenement, maar iedere accommodatie kan het programma naar eigen wens invullen. Misschien een 
demonstratie Aqua Zumba om alvast in tropische sferen te komen en een waterdisco onder begeleiding van de plaatselijk bekende DJ. 
Daarnaast willen we graag geld inzamelen voor Spieren voor Spieren. Elk zwembad kan zelf bepalen welke fondsenwervende activiteit men 
hiervoor wil organiseren. Een vast programma onderdeel zal sponsorzwemmen voor kinderen zijn. Deze toolkit dient ter ondersteuning van 
deze activiteiten. Kijk voor meer informatie of ondersteuning bij de communicatie op www.zwembadbranche.nl. Bekijk deze toolkit of mail 
midzomernachtduik@spierenvoorspieren.nl voor meer informatie over de mogelijkheden voor fondsenwervende acties.  

 

 

http://www.zwembadbranche.nl/
mailto:midzomernachtduik@spierenvoorspieren.nl


MIDZOMERNACHTDUIK EN SPIEREN VOOR SPIEREN  

“Als ambassadeur van Spieren voor Spieren ben ik er enorm trots 
op dat Spieren voor Spieren het goede doel is van de 
Midzomernachtduik. Het is een prachtig zwemevenement dat 
enorm goed past bij het motto ‘gezonde spieren inzetten voor zieke 
spieren’. Al het geld dat wordt ingezameld met de 
Midzomernachtduik zal door Spieren voor Spieren direct worden 
ingezet voor snellere diagnose en baanbrekend wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekte bij kinderen. Ik wil daarom graag alle 
deelnemende zwembaden aan de Midzomernachtduik oproepen om 
zich op sportieve wijze in te zetten voor de kinderen voor wie lopen 
en zwemmen niet vanzelfsprekend is. Alvast bedankt voor jullie 
inzet, mede namens de 20.000 kinderen met een spierziekte in 
Nederland.” 
 
Nick Driebergen, ambassadeur Spieren voor Spieren en de 
Midzomernachtduik. 

 



MELD JOUW ACTIE AAN 

3. Meld jouw actie aan 
 
We moedigen elk deelnemend zwembad aan de Midzomernachtduik aan om een fondsenwervende actie te 
organiseren voor Stichting Spieren voor Spieren.   

 

 Meld jouw actie voor Spieren voor Spieren aan via midzomernachtduik@spierenvoorspieren.nl 

 

 Je actie wordt na aanmelding vermeld in het evenementen overzicht op www.spierenvoorspieren.nl 

 

 Na aanmelding ontvang je een SvS promotiepakket 

 - 3 shirts 

 - 10 SvS polsbandjes 

 - digitale sponsorkaarten voor Kids Challenge 
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HOE GELD OPHALEN? 

4. Hoe geld ophalen? 
 

 Organiseer een bijzondere sportieve challenge, bv.: 

 - Een sponsorzwemestafette 

 - Een Midzomernachtmarathon 

 

 Organiseer sponsorzwemmen voor kinderen; zie toelichting bij punt 5 

 

 Koppel jouw Zwem4Daagse aan Spieren voor Spieren en laat deelnemers sponsorgeld inzamelen 

 

 

 



HOE GELD OPHALEN? 

4. Hoe geld ophalen? 

 

 Haal sponsorgeld op via jouw teampagina op http://midzomernachtduik.spierenvoorspieren.nl/ ; zie 

toelichting bij punt 4  

 
 Draag een deel van het entreegeld van bezoekers af aan Spieren voor Spieren 
 
 Vraag bezoekers om een vrijwillige donatie bij binnenkomst 
 
 Zet een donatieton / collectebus neer 
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MAAK EEN SPONSORPAGINA AAN 

5. Maak jouw Midzomernachtduik sponsorpagina aan 

 

 Ga naar http://midzomernachtduik.spierenvoorspieren.nl/  

 Maak een teampagina aan voor jouw zwembad/vereniging 

 Zorg dat alle deelnemers in jouw zwembad zich aanmelden voor dit team  

 Verspreid deze sponsorpagina en haal met elkaar zoveel mogelijk geld op voor Spieren voor Spieren 

 Plaats de donatiemeter van jouw sponsorpagina middels een widget op jouw eigen website 

 Uiteraard is er een mooie prijs voor het zwembad met de hoogste opbrengst 
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SPONSORZWEMMEN VOOR KIDS 

6. Midzomernachtduik Sponsorzwemmen voor Kids 

 We moedigen elk deelnemend zwembad aan om een sponsorzwemactiviteit voor kinderen te 

organiseren op 20 juni 

 Laat kinderen in een half uur tijd zoveel mogelijk baantjes zwemmen en zich daarvoor sponsoren 

 Vraag de speciale Midzomernachtduik Spieren voor Spieren sponsorkaarten aan via 

midzomernachtduik@spierenvoorspieren.nl.   

 Benader alle scholen uit de omgeving of ze willen deelnemen 

 Regel een leuke prijs voor het kind met het meeste sponsorgeld 

 

 

 

mailto:midzomernachtduik@spierenvoorspieren.nl


KIND-AMBASSADEUR 

7. Kind-ambassadeur voor jouw actie 
 
Ongeveer 150 kinderen met een spierziekte zijn ambassadeur van Spieren voor Spieren. Zij vinden het 
een eer om als ambassadeur op te treden van de Midzomernachtduik in jouw zwembad. Een kindje als 
ambassadeur van jouw actie geeft een gezicht aan de actie, zorgt voor meer betrokkenheid bij 
deelnemers en zorgt voor extra lokale media-aandacht. Daarnaast is het ook gewoon heel erg leuk.  
 
Als je interesse hebt om een kindje ambassadeur te maken van jouw actie, mail dan je verzoek naar 
midzomernachtduik@spierenvoorspieren.nl. Bekijk alvast welke ambassadeur bij jou in de buurt woont 
op http://www.spierenvoorspieren.nl/voor-wie-sport-jij/.  
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PR EN PROMOTIE 

8. PR en Promotie 
 
 Maak een eigen Facebook event pagina voor jouw Midzomernachtduik voor Spieren voor Spieren 

 
 Post jouw event op www.facebook.com/spierenvoorspieren en tweet naar www.twitter.com/spierenvspieren  
 
 Vraag via midzomernachtduik@spierenvoorspieren.nl de gegevens van de lokale community manager van 

Dichtbij.nl 
 
 Plaats de widgets van jouw sponsorpagina op de website van je eigen vereniging/accommodatie 

 
 Betrek jouw kind-ambassadeur zoveel mogelijk bij je actie en vertel zijn of haar verhaal 
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W: www.spierenvoorspieren.nl 
E: midzomernachtduik@spierenvoorspieren.nl 
T: 020-261 17 82 
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