
Voltooi je inschrijving en start jullie sponsoractie 

Wat leuk dat jullie team zich heeft ingeschreven voor de Leiden Science Run! Om het 

binnenhalen van het sponsorgeld zo overzichtelijk en transparant mogelijk te maken, 

werken we met de donatiewebsite Geef.nl. Ieder team maakt hier een eigen actiepagina 

aan en koppelt deze aan ons evenement: De Leiden Science Run 2023. Na afloop van het 

evenement gaat het compleet opgehaalde bedrag direct naar het UAF. In dit stappenplan 

lees je hoe je een eigen teampagina aanmaakt en daarna kunt beginnen om zoveel mogelijk 

geld op te halen. 

Maak een geefactie (oftewel teampagina) aan 

1. Ga naar Geef.nl en ‘start jouw geefactie’. 

2. Bij Stap 1. Begunstigde, kies je het juiste goede doel: Stichting voor Vluchteling-

Studenten UAF. 

3. Bij Stap 2. Je verhaal, beschrijf je kort wat jullie gaan doen en waarom mensen jullie 

moeten steunen. Bij ‘Thema’, kies je voor ‘Evenement’. 

4. Bij Stap 3. Streefbedrag en datum, kies je een mooi streefbedrag. De actie eindigt op 

vrijdag 14 april. 

5. Voeg bij Stap 4 eventueel teamleden toe. 

6. Bij Stap 5 koppel je jouw geefactie aan de Leiden Science Run! (Kies een evenement -

-> zoek naar Leiden Science Run 2023 en druk op ‘kies’. Let op! Het is belangrijk dit 

direct te doen, dit kun je na het aanmaken van je geefactie niet meer aanpassen. 

7. Voeg in stap 6 een mooie teamfoto toe. 

8. In de laatste stap kun je eventueel de URL van jouw geefactie/teampagina 

aanpassen. 

9. Druk op afronden, bekijk hoe je pagina eruit komt te zien en druk op ‘Geefactie 

publiceren’. 

Start met sponsorgeld ophalen 

• Als je jouw geefactie hebt gepubliceerd, verschijnt deze ook automatisch op de 

eventpagina van de Leiden Science Run 2023. Hier vind je ook een tussenstand van 

het totaalbedrag dat door alle teams is opgehaald. 

https://www.geef.nl/nl/evenement/leiden-science-run-2023/info
https://www.geef.nl/nl/evenement/leiden-science-run-2023/info


• Doneer samen met je teamleden ten minste € 25,- om het inschrijfgeld te voldoen. 

Vermeld bij de donatie in het vakje ‘opmerkingen’ dat deze donatie het inschrijfgeld 

betreft. Let op: Jullie inschrijving is pas compleet nadat deze donatie van € 25,- is 

voldaan. 

• Zegt het voort! Deel de link naar jouw geefactie met vrienden, familie, buren, 

collega's en iedereen die je kent. Dat kan gemakkelijk via de mail, social media of 

Whatsapp. Mensen die jullie willen steunen, kunnen zelf een bedrag kiezen en dit 

direct betalen via onder andere iDeal, Creditcard of PayPal. 

We wensen jullie veel succes en plezier met het ophalen van zoveel mogelijk geld voor het 

goede doel. En denk eraan: Er is een speciale prijs voor het team dat het meeste geld 

ophaalt! 

  



Complete your registration and start your sponsor 

campaign  

Great! Your team has registered for the Leiden Science Run! To ensure the collection of 

sponsor money is as clear and transparent as possible, we use the donation website Geef.nl. 

Every team creates its own action page and links it to our event: the Leiden Science Run 

2023. After the event, the entire amount raised goes directly to UAF. In this step-by-step 

plan, you can read how to create your own team page and then start raising as much money 

as possible. 

Create a campaign (or team page)  

1. Go to Geef.nl and click on 'start a campaign'.  

2. Step 1. Beneficiary: choose the right charity: Foundation for Refugee Students UAF.  

3. Step 2. Your story: briefly describe what you are going to do and why people should 

support you. At 'Theme', choose 'Event'.  

4. Step 3. Target amount and date - choose a nice target amount. The action ends on 

Friday 14 April 2023.  

5. Step 4: Add any team members (optionally) 

6. At Step 5 you link your campaign to the Leiden Science Run 2023! (Choose an event -

-> search for Leiden Science Run 2023 and click 'choose'. Note! It is important to do 

this right away, you cannot change this after creating your campaign.  

7. Add a nice team photo in step 6.  

8. In the last step, you can change the URL of your campaign/team page if you wish.  

9. Press ‘Finish’, see what your page will look like and press 'Publish campaign'.  

Start collecting sponsor money  

• Once you have published your campaign, it will automatically appear on the event 

page of the Leiden Science Run 2023. Here you will also find the current balance of 

the total amount raised by all teams.  

• Together with your team members, donate at least € 25 to meet the registration 

amount. When making this donation, please mention under ‘comments’ that this is 



the registration fee. Please note: Your registration is not complete until this 

registration fee of €25 has been paid.  

• Spread the word! Share the link to your team page with friends, family, neighbours, 

colleagues and everyone you know. You can do this easily via e-mail, social media or 

Whatsapp. People who want to support you can choose an amount and pay it 

directly via iDeal, Credit Card or PayPal, among others.  

 We wish you good luck and fun in raising as much money as possible for charity. And 

remember: The team that raises the most money will get a special prize! 


