
 

 

 

Speel met je team mee voor Score Likes 4 Hockey Dreams en steun de Hockey Dreams coaches 

en kids in Zambia, Malawi en Oeganda:  

● Maak een te gekke originele video met je team en stuur die naar score@hockeydreams.nl 

● Vind supporters om een bedrag te doneren voor het aantal likes dat jullie video zal 

behalen. 

● Als spelers ontvangen jullie hiervoor een kortingsvoucher van Gryphon: 50% korting op 

aankopen op www.gryphonhockey.eu (bij aankopen vanaf €150). 

 

Jullie hele team maakt  kans op te hoofdprijs: 

 

een Custom GRYPHON Hockeystick  voor elke  speler!  

 

● De Score 4 Hockey Dreams actie loopt van 13 november 2020 tot en met 25 januari 2021. 

● Het team dat het meeste geld ophaalt via hun GoFundMe pagina zal voor elke speler een 

custom Hockeystick ontvangen. Spelers mogen deze zelf vormgeven. 

● Het team dat de meeste likes scored voor hun video zal voor elke speler een Gryphon 

Thin sticktas ontvangen, gepersonaliseerd met club logo, initialen en rugnummer. 

 

 

 

 

 

Bedankt dat jij meedoet met Score Likes 4 Hockey Dreams! 

mailto:score@hockeydreams.nl
http://www.gryphonhockey.eu/


 

 

Allereerst registreer je je team via dit registratieformulier 

 

Elke speler vindt supporters die jullie team willen sponsoren:  

● Je kan je team laten sponsoren per aantal likes die jullie video haalt, 

● of voor een vast bedrag uiteraard. 

● Wij raden aan om dit te doen via het fundraise platform GoFundMe.  In deze toolkit vind je 

hoe je deze met je team aan maakt.  

Het team dat op 25 januari 2021 het meeste geld bij elkaar heeft gescoord, wint de hoofdprijs! 

 

 
Hoe te beginnen met Score Likes 4 Hockey Dreams: 

● vraag vrienden, familie, buren, de lokale supermarkt, andere teams en clubleden jullie te 

sponsoren, 

● in deze toolkit vind je een afbeelding die je met hen kan delen.  
 
Om likes te kunnen scoren dienen jullie natuurlijk een te gekke video te maken: 

● Maak met je team een originele video waarin jullie aan het hockeyen zijn, 

● houdt hierbij rekening met de actuele richtlijnen van het RIVM. 

● Stuur deze video uiterlijk 13 december op naar score@hockeydreams.nl 

● Let op dat je te maken hebt met muziekrechten. We raden je aan om een app te 

gebruiken zoals Clips, Quik, Clipper, Vizmato of Magisto 

 

Wanneer worden de video’s geplaatst? 

● Op 1 januari posten wij alle inzendingen op onze Instagram en Facebook. 

● Het is dan aan jullie om te zorgen dat er zo veel mogelijk likes op komen, 

● creëer zoveel mogelijk online aandacht voor jullie video en scoor de meeste likes! 

● Let bij het delen van de video op dat wij alleen likes tellen op onze Facebook en 

Instagram. 

 
Na Score likes  4 Hockey Dreams:  

● Op 11 januari 2021, om 09:00, wordt het aantal likes geteld. 

● Op 25 januari 2021 om 12.00 uur wordt de eindstand opgemaakt. 

○ Welk team heeft het grootste sponsorbedrag bij elkaar gespeeld?  

○ Welke team video heeft de meeste likes gescoord? 

○ Van welk team wint elke speler een gloednieuwe Gryphon stick?  

 

Hoe doen jullie mee met Score Likes 4 Hockey Dreams? 

https://bit.ly/3kptc0J
mailto:score@hockeydreams.nl


 

 

 

 

 
Fundraisen kan op heel veel verschillende manieren. Omdat jullie met een heel team 

donaties vanuit allerlei verschillende hoeken zullen willen binnen halen is het praktisch 

om dit zo centraal mogelijk te organiseren. Wij raden aan om GoFundMe te gebruiken. 

We leggen hieronder stap voor stap uit hoe dit werkt.  

 

Stap 1: Start een GoFundMe  

Stap 2: Maak een account aan of log in al je al een account hebt 

Stap 3: Vul jullie streefbedrag in € (dit kan altijd nog worden aangepast) 

● Campaign Title: #scorelikes4hockeydreams  

● Je postcode 

● Categorie: Sports, Teams & Clubs 

Stap 4: Voeg een cover foto of video deze vind je hier : 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yb4d6C-EBuiRKA4HRP5aESuA4cNlKWj0?usp=sharing  

Stap 5: Vul tekst in waarom jullie meedoen aan deze challenge!  

 

Je kunt deze voorbeeld text gebruiken: 

 

--- 

Wij doen mee met de #scorelikes4hockeydreams challenge. Door mee te doen steunen wij  

Hockey Dreams Foundation en daarmee bij 40 coaches in Zambia, Malawi en Uganda die weer 

terug naar school kunnen en zich kunnen ontwikkelingen binnen het Hockey Dreams Programma. 

Deze coaches geven wekelijks hockeytraining aan meer dan 2000 kinderen die hierdoor in een 

veilige omgeving kunnen sporten. 

 

Hoe pak ik de fundraising aan? 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yb4d6C-EBuiRKA4HRP5aESuA4cNlKWj0?usp=sharing
http://www.hockeydreams.nl/


 

Steun ons in onze challenge, zodat wij hen kunnen steunen! Daarbij maken wij als team kans op 

hele gave prijzen van GRYPHON. 

 

< voeg jullie video toe> 

< voeg eventueel wat team foto’s toe > 

 

Geef een donatie op deze pagina en geef onze video een like vanaf 1 - 10 januari 2021 op 

https://www.instagram.com/hockeydreamsfoundation/.  

. . . 

Stap 6: Vul je adres in 

Stap 7: Vul je IBAN nummer in 

Stap 8: Nodig je hele team uit om de pagina te delen. 

 

Nu kunnen jullie beginnen met fundraisen! 

We hebben een aantal visuals gemaakt die jullie kunnen gebruiken op jullie social media. JE 

vind je ze hier. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yb4d6C-EBuiRKA4HRP5aESuA4cNlKWj0?usp=sharing   

 

● Voor meer informatie over de campagne en om je team aan te melden bezoek onze 

website: 

https://hockeydreams.nl/score-likes-4-hockey-dreams-en/ 
 

 

● De Hockey Dreams nieuwsbrief wordt 4-6 keer per jaar digitaal verstuurd. 

● Meer informatie, video’s en verhalen door de coaches staan op 

www.hockeydreams.nl. 

● Hockey Dreams Foundation kun je ook volgen op Facebook, Instagram, Twitter 
en LinkedIn. 

 

 

Op de hoogte blijven? 

https://www.instagram.com/hockeydreamsfoundation/
https://drive.google.com/drive/folders/1Yb4d6C-EBuiRKA4HRP5aESuA4cNlKWj0?usp=sharing
https://hockeydreams.nl/score-likes-4-hockey-dreams-en/
https://mailchi.mp/54981eecc9c1/friendsofhockeydreams
https://hockeydreams.nl/media/
https://www.facebook.com/thehockeydreamsfoundation/
https://www.instagram.com/hockeydreamsfoundation/
https://twitter.com/hockeydreamsf
https://www.linkedin.com/company/hockey-dreams-foundation/

