
 

Promotionele teksten 
Onderstaande teksten mogen vrij gebruikt worden en naar eigen inzicht 

worden aangepast en herschreven. 

De volgende teksten zijn door ons geschreven als krantenartikel voor in een 

personeelsblad of als algemeen artikel voor plaatsing op de website. 

Ook zijn er artikelen die korter geschreven zijn voor plaatsing op social 

media van deelnemers, sponsoren, donateurs en bedrijven. 

Er is onderscheid gemaakt tussen artikelen die geplaatst kunnen worden 

door bedrijven die als sponsor van de Groningen Swim Challenge optreden 

en artikelen voor betrokkenen die de Swim Challenge graag onder de 

aandacht willen brengen binnen hun netwerk. 

 

  



 

Tekst/krantenartikel personeelsblad van sponsor 

Doel:  aangeven dat bedrijf X de Swim Challenge sponsort en medewerkers 

aanmoedigt om ook deel te nemen; 302 woorden 

============================================================= 

Bedrijf X sponsort Groningen Swim Challenge 
 

Bedrijf X is trots om aan te kondigen dat we dit jaar een trotse sponsor zijn 

van de Groningen Swim Challenge. Een uniek evenement waarbij 

deelnemers geld inzamelen voor het UMCG Kanker Research Fonds door te 

zwemmen door de Groningse wateren. 

De Groningen Swim Challenge is een geweldige manier om samen te 

werken aan het bestrijden van kanker en om de Groningse gemeenschap te 

verenigen. Het evenement en de bijbehorende fundraisingscampagnes 

zullen de onderzoeken naar kanker in ons eigen UMCG ondersteunen. Door 

onze steun kunnen we de onderzoeksprojecten ondersteunen die 

uiteindelijk kankerpatiënten zullen helpen en hun kans op herstel zal 

vergroten. 

Als bedrijf zijn we blij dat we deel uitmaken van deze belangrijke missie. En 

we willen onze medewerkers aanmoedigen om zich ook in te schrijven voor 

de Swim Challenge of CitySwim. De langste afstand van de Swim Challenge 

is 50 kilometer, maar de  City Swim van 1.600 meter is voor iedereen 

toegankelijk, ongeacht je leeftijd of zwemvaardigheid. 

Het is een geweldige kans om wat lichaamsbeweging te krijgen en 

tegelijkertijd een belangrijke zaak te ondersteunen die ons allemaal raakt. 

En vergeet niet dat het ook een geweldige kans is om samen te werken als 

een team en om samen te strijden tegen kanker! 

Als u zich inschrijft voor het evenement, kunt u een persoonlijk 

sponsorbedrag vaststellen en starten met fondsenwerving. Er zijn ook veel 

manieren om de Swim Challenge en onze goede zaak te promoten - via 

social media, bijvoorbeeld. Op deze manier kunnen we samen ons steentje 

bijdragen om deze ziekte te bestrijden en het UMCG Kanker Research 

Fonds financieel te ondersteunen in hun onderzoeksprojecten. 

Dus aarzel niet en doe mee met ons bij de Groningen Swim Challenge! Een 

dag vol plezier, teambuilding en opoffering die ons allen bij elkaar brengt 

voor dit goede doel. Samen kunnen we het verschil maken! 

  



 

Tekst/krantenartikel stakeholder of belanghebbende 

Doel:  De Swim Challenge onder de aandacht brengen  en medewerkers of 

bezoekers aanmoedigen om ook deel te nemen; 293 woorden 

============================================================= 

Groningen Swim Challenge en City Swim op 26 

augustus 2023: Zwemmen voor het goede doel 
 

Op zaterdag 26 augustus 2023 vindt de jaarlijkse Groningen Swim Challenge 

en City Swim plaats in Groningen. Een sportief evenement waarbij 

deelnemers zwemmend geld ophalen voor het goede doel UMCG Kanker 

Researchfonds. De City Swim is toegankelijk voor iedereen, terwijl de Swim 

Challenge met 35 of 50 km in estafettevorm zwemmen meer geschikt is 

voor de geoefende zwemmer. 

De Groningen Swim Challenge is een estafettezwemtocht met teams van 

vier tot zes personen. De tocht start in Zoutkamp of Lauwersoog en eindigt 

in de stad Groningen. Het doel is om geld op te halen voor UMCG Kanker 

Researchfonds en daarmee een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar 

kanker. Tijdens de afgelopen edities is al meer dan € 1 miljoen opgehaald. 

De City Swim is een zwemtocht van 1.600 meter door de grachten van 

Groningen. Ook hier geldt dat het doel is om zoveel mogelijk geld op te 

halen voor UMCG Kanker Researchfonds. 

Het UMCG Kanker Researchfonds financiert onderzoek naar kanker, zodat 

de diagnose en behandeling van kanker in de toekomst verbeterd kan 

worden. Het fonds heeft als doel om de overlevingskansen van mensen met 

kanker te vergroten en de kwaliteit van leven te verbeteren. 

De Groningen Swim Challenge en City Swim zijn niet alleen sportieve 

evenementen, maar ook een manier om geld op te halen voor het goede 

doel. Door deel te nemen aan de Swim Challenge of City Swim draag je 

direct bij aan het onderzoek naar kanker en geef je mensen met kanker een 

betere toekomst. 

Inschrijven voor de Groningen Swim Challenge en City Swim is nog steeds 

mogelijk. Of je nu een geoefende zwemmer bent of gewoon voor de lol wilt 

zwemmen, iedereen kan deelnemen aan deze sportieve en waardevolle 

evenementen. Schrijf je in en zwem mee op 26 augustus! 

 

  



 

Nieuwsbrief artikel 

Doel:  Een algemene tekst voor een e-mail nieuwsbrief; 93 woorden 

============================================================= 

Zwem mee voor kankeronderzoek 
 

Op zaterdag 26 augustus 2023 vinden de Groningen Swim Challenge en City 

Swim plaats in Groningen. Een sportief evenement waarbij deelnemers 

zwemmend geld ophalen voor het goede doel UMCG Kanker 

Researchfonds. De City Swim is toegankelijk voor iedereen, terwijl de Swim 

Challenge met 35 of 50 km in estafettevorm zwemmen meer geschikt is 

voor de geoefende zwemmer. Schrijf je nu in en draag bij aan het 

onderzoek naar kanker. Samen kunnen we de overlevingskansen van 

mensen met kanker vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren. Doe 

mee en zwem voor het goede doel! 

 

 

 

Nieuwsbrief artikel voor sponsor 

Doel:  Een algemene tekst voor een e-mail nieuwsbrief van een sponsor; 

153 woorden 

============================================================= 

Bedrijf X sponsort Groningen Swim Challenge 
 

Bedrijf X is verheugd om deel uit te maken van de Groningen Swim 

Challenge en de Groningen City Swim op 26 augustus 2023. Als trotse 

sponsor van dit geweldige evenement ondersteunen we het goede doel 

UMCG Kanker Researchfonds en dragen we bij aan onderzoek naar kanker. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen kunnen strijden tegen deze ziekte en 

de overlevingskansen van patiënten kunnen verbeteren. 

Of je nu een ervaren zwemmer bent of een beginner, de City Swim is 

toegankelijk voor iedereen en biedt een unieke kans om deel te nemen aan 

dit bijzondere evenement. Voor de meer geoefende zwemmer is er de 

Swim Challenge, waarbij je in estafettevorm 35 of 50 km kunt zwemmen. 

Dus kom op en doe mee! Samen kunnen we een verschil maken en 

bijdragen aan de strijd tegen kanker. Registreer je nu en sluit je aan bij de 

missie om levens te redden en het verschil te maken! 

 

  



 

Social media post voor deelnemer 

Doel:  Een deelnemer kan op zijn/haar social media kanalen aangeven dat 

hij deel neemt aan de Swim Challenge; 99 woorden 

============================================================= 

Ik doe op 26 augustus 2023 mee aan de Groningen Swim Challenge om geld 

in te zamelen voor het UMCG Kanker Researchfonds. Dit evenement is niet 

alleen een uitdaging voor mij als zwemmer, maar het draagt ook bij aan een 

belangrijke zaak. Samen kunnen we de overlevingskansen van patiënten 

met kanker verbeteren en onderzoek ondersteunen dat levens kan redden. 

Dus waar wacht je nog op? Sluit je aan bij mij en vele anderen en doe mee 

aan de City Swim, voor alle zwemniveaus, of de Swim Challenge, voor de 

meer geoefende zwemmer. Registreer je nu en maak een verschil! 

 

 

 

Social media post voor sponsor van deelnemer 

Doel:  Een deelnemer kan zijn/haar sponsor vragen om te delen dat hij 

gesponsort heeft voor de Groningen Swim Challenge; 114 woorden 

============================================================= 

Ik ben trots om mijn vriend(in) [naam deelnemer] te sponsoren bij de 

Groningen Swim Challenge op 26 augustus 2023. Dit evenement draagt bij 

aan het UMCG Kanker Researchfonds en ik vind het geweldig om mijn 

steentje bij te dragen aan deze belangrijke zaak. 

Als je op zoek bent naar een uitdaging en tegelijkertijd iets goeds wilt doen, 

dan raad ik je zeker aan om deel te nemen aan de City Swim of de Swim 

Challenge. Het is een geweldige manier om deel uit te maken van een 

gemeenschap die zich inzet voor het ondersteunen van kankeronderzoek 

en de patiënten die erdoor getroffen zijn. Schrijf je nu in en help mee om 

levens te redden! 

 

 


