Aanmeldformulier Sponsoren
Kidshonk Zuid is een initiatief om kinderen te verbinden
in Bovenkarspel Zuid.

Geef dit formulier terug aan een van de Kidshonk Zuid vrijwilligers. Of scan in en mail naar info@kidshonkzuid.nl

We doen dit door naschoolse activiteiten te organiseren
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, bijvoorbeeld in
samenwerking met sportclubs, overige verenigingen of
mensen (uit de buurt) met een passie.

Wij kunnen sponsorgeld goed gebruiken
om:

Het is ontzettend leuk voor kinderen om wekelijks kennis
te maken met nieuwe activiteiten en samen te spelen,
samen te leren of samen te bewegen.

•

Maar we willen ook op deze manier de wijk Bovenkarspel
Zuid (Princenhof en Plan Zuid) een positieve impuls
geven. Vele vrijwilligers zetten zich in voor de kinderen.
Ook gebruiken we het “sociaal kapitaal” van de buurt
(mensen die iets goed kunnen en een passie hebben voor
iets, wat leuk is voor de kinderen.). We verbinden dus
niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders en de buurt.

•

Ja, ik wil bijdragen aan Kidshonk Zuid

□

•
•

De sport-/spel- en creatieve
activiteiten gratis aan te kunnen
bieden aan alle kinderen: Iedereen is
welkom.
Een glaasje limonade en iets lekkers
(appel/peer/mandarijn/
tomaatjes/komkommertjes) aan de
kinderen aan te bieden.
Eventueel (in)huur of overige
noodzakelijk kosten te bekostigen.
Een leuk evenement te organiseren
bijvoorbeeld voor de afsluiting van
het “Kidshonk Zuid” schooljaar
2017-2018.

Ik schrijf eenmalig/ maandelijks / elk kwartaal (oktober, januari, april,

juli)/ jaarlijks (nu en vervolgens aan het begin van het nieuwe schooljaar)* €
___________ over op het bankrekeningnummer van Kidshonk:
NL62INGB0007886653**

□

Ik wil graag bijdrage nu in natura door het leveren van:

□ Iets lekkers tijdens de activiteiten (fruit/groenten), namelijk: _______
□ Creatieve materialen voor de kinderen (bijvoorbeeld gekleurd papier,
lijm, scharen, verf, stiften, kleurpotloden, pennen)*** namelijk: ______
__________________________________________________________

□

Benodigde spellen of speelgoed (om te gebruiken en als prijzen bij

wedstrijden)*** namelijk: ____________________________________

□ Iets anders****,
namelijk:____________________________________

□

Ik wil graag op een andere manier bijdragen, namelijk__________________
__________________________________________________________

□

Ik wil graag bijdragen als donateur en schrijf € ___________ over op het

bankrekeningnummer van Kidshonk: NL62INGB0007886653**
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
**Om bankkosten te voorkomen vragen wij u om het geld zelf over te maken naar ons
bankrekeningnummer. Dit voorkomt stortingskosten. Graag wil Kidshonk Zuid al haar geld zoveel
mogelijk besteden aan de kinderen en de activiteiten. Een (periodieke) overboeking inplannen zou
ons enorm helpen. In het geval wij geen bijdrage hebben ontvangen, kunnen wij een
herinnering/betaalverzoek mailen of verzenden via WhatsApp.
*** Graag in overleg. We kunnen nog veel gebruiken, maar hebben ook al wat spullen.
****Wij zoeken bijvoorbeeld nog een sponsor voor bijvoorbeeld het drukwerk

In ruil voor mijn bijdrage ontvang ik als sponsor het sponsorpakket, zoals
weergegeven in de voorwaarden.
Naam __________________

Bedrijfsnaam__________________

Mobiel Tel. ______________

e-mailadres___________________

Datum__________________

Handtekening__________________

Voorwaarden Sponsoren
Betalen van de bijdrage
Sponsoren
Door het tekenen van het aanmeldformulier Sponsoren, gaat het sponsor akkoord met de
betaling van de bijdrage aan Kidshonk Zuid
Organisatie Kidshonk Zuid
Bij geen betaling van de sponsorbijdrage zoals aangegeven op het aanmeldformulier
Sponsoren stuurt Kidshonk Zuid een herinnering/betaalverzoek via de mail of WhatsApp.
Bij betaling van de sponsorbijdrage ontvangt de Sponsor een Sponsorpakket. Afhankelijk
van de totale (jaar)bijdrage ontvangt de Sponsor een bepaalde type sponsorpakket.
Sponsorpakket Goud
U draagt op jaarbasis ≥ € 100,- bij aan Kidshonk Zuid en al haar activiteiten voor
kinderen.
➢ Uw bedrijfsnaam wordt vermeld op onze website inclusief logo
➢ Uw bedrijfsnaam wordt vermeld in ons informatiepakket inclusief logo
➢ U/ uw kinderen krijgen een speciale VIP treatment tijdens een of enkele jaarlijkse
speciale bijeenkomsten. U wordt persoonlijk uitgenodigd. U ontvangt dan iets
extra’s. Ook als u niet in de wijk Bovenkarspel Zuid woont, kunnen uw kinderen
wel meedoen aan de activiteiten van Kidshonk Zuid.
Sponsorpakket Zilver
U draagt op jaarbasis ≥ € 50,- bij aan Kidshonk Zuid en al haar activiteiten voor
kinderen.
➢ Uw bedrijfsnaam wordt vermeld op onze website inclusief logo
➢ Uw bedrijfsnaam wordt vermeld in ons informatiepakket inclusief logo
Sponsorpakket Standaard
U ondersteunt het Kidshonk met een ander zelfgekozen bedrag ≤ € 50,- . Wij zijn blij
met iedere bijdrage. Verschillende kleinere bijdrage maken ook een grote.
➢ Uw bedrijfsnaam wordt vermeld op onze website
Bijdragen als Donateur
U wilt geen vermelding op onze website of in ons informatiepakket, maar wilt Kidshonk
Zuid wel graag steunen met een financiële bijdrage. Wij zijn blij met iedere bijdrage.
Verschillende kleinere bijdrage maken ook een grote.

