LIFT U MEE OP HET SUCCES
VAN DE SPEELWEEK?
Datum:
Betreft:

Capelle-West, april 2019
sponsoring speelweek 2019 in Capelle-West

Beste (toekomstige) sponsor,
Stichting Buurtgroep Capelle-West bestaat dit jaar maar liefst 40 jaar. Dit jubileum willen wij
vieren met alle bewoners door het aanbieden van extra maandelijkse activiteiten en de
organisatie van een groots opgezette speelweek van 26 tot en met 30 augustus 2019. Dit
jaar is het thema ‘Op een onbewoond eiland’. Sinds december 2018 zijn vele vrijwilligers al
druk bezig met de voorbereidingen.
De speelweek kent een dag- en avondprogramma. Het dagprogramma is bestemd voor
kinderen van vier t/m twaalf jaar. Er kunnen in totaal 250 kinderen deelnemen. Het
avondprogramma is veelal bestemd voor volwassenen.
Al sinds jaar en dag is de speelweek een uniek evenement dat de buurt verbindt en uitnodigt
tot ontmoeting, ontspanning, sport en spel. Vele vrijwilligers zetten zich in om met diverse
activiteiten de speelweek weer tot een succes te maken. Dit gaat ons niet lukken zonder uw
hulp!
In 2019 willen wij ook daarom een beroep doen op het bedrijfsleven, in en rondom CapelleWest, om ons te helpen ook de 40e speelweek mogelijk te maken. U zou ons op de
volgende manieren kunnen sponsoren1:
a.
Algemeen sponsor:
U kunt zelf bepalen welk bedrag u wilt sponsoren. De bedragen worden gezamenlijk door
stichting Buurtgroep Capelle-West gebruikt om de algemene kosten van de speelweek te
dekken. Wij bieden u vanaf € 50,- sponsoring:
 vermelding als sponsor in de buurtkrant van augustus;
 eenmalige vermelding op onze facebookpagina bij aftrap van de speelweek;
 tijdens de speelweek vermelding via de lichtkrant;
 tijdens de speelweek één maal per dag naamsvermelding over onze geluidsinstallatie;
 in de speelweek de optie voor het plaatsen van vlag/spandoek (zelf aanleveren);
 in de speelweek krijgt u eenmalig tien consumptiemuntjes, tegen inlevering van de
bedankbrief.
b.
Onderdelensponsor:
Ook dit jaar is het weer mogelijk een programmaonderdeel in zijn geheel of gedeeltelijk te
sponsoren. De beschikbaarheid is beperkt. Op de volgende pagina vindt u de verschillende
programmaonderdelen. Wij bieden u vanaf € 50,- sponsoring:
 Alle punten zoals genoemd bij ‘algemeen sponsor’, inclusief onderstaande extra’s:
 in de buurtkrant van augustus vermelding in het dagprogramma bij het betreffende
programmaonderdeel;
 tijdens de speelweek vermelding op de overzichten van het programma bij het
betreffende programmaonderdeel;
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Andere wijze van sponsoring in overleg mogelijk.

MOGELIJKHEDEN VAN SPONSORONDERDELEN
1. Spectaculaire Opening Speelweek

€ 300

2. Feestelijke lunch voor 250 kinderen en vrijwilligers

€ 250 (5x)

3. Bedrukte T-shirts voor deelnemende kinderen

€ 250 (4x)

4. Sponsoring artiest vrijdag avond
5. Hoofdsponsor Ronde van West

Op Aanvraag
Periode:3jaar

€ 2.500

6. Crazy Bingo

€ 200 (4x)

7. Stoelendans

€ 150

8. Diverse workshops in het thema ‘Op een onbewoond eiland’

€ 250 (6x)

9. Schminkpaleis, Beauty Salon en Tattoo Shop

€ 150 (3x)

10. Luchtkussen (5 dagen)

€ 250

11. Crea materiaal

€ 250 (3x)

12. Wijkspel met veel spelletjes

€ 250

13. Pannakooi

€ 350

14. Spellenfestijn

€ 250 (4x)

15. Dagopening en –afsluiting

€ 50 (4x)

16. Ontbijt bij de hutten op vrijdagochtend

€ 200

17. Diverse lekkere verrassingen

€ 100 (6x)

18. Inrichting Trailer en tent

€ 100 (4x)

19. Vlog

€ 100

20. Groepsfoto

€ 250

21. Slaapfestijn

€ 150

22. (Examen)jongeren- en Straatcoachspellen

€ 100 (3x)

23. EHBO

€ 100

24. Verkoop eten vanuit eetkraam

€ 100 (2x)

Een aantal van de genoemde programmaonderdelen zijn onder voorbehoud. Op de
volgende pagina treft u een invulstrook aan waarop u kunt aangeven hoe u wilt sponsoren.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en enthousiast te hebben gemaakt voor
sponsoring van de speelweek. Indien u vragen heeft, neem gerust contact op met Joyce van
Briemen: joycevanbriemen@live.nl of 06-15422279.
Met vriendelijke groet,
Sponsorgroep stichting Buurtgroep Capelle-West
( Hans Schenk, Johan Nelisse, Joyce van Briemen,
Kirsten Versijde en Lindsey van der Stel )

INVULSTROOK SPONSORDEELNAME
Ja, ik wil meeliften op het succes van de speelweek en ik word graag:

0

Algemeen sponsor

0

Sponsor programmaonderdeel € ______

€ ______

Onderdeel/Onderdelen:
Naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

0

Ik wil de factuur graag digitaal ontvangen
Indien e-mailadres afwijkend van bovenstaande, ontvang ik de factuur graag op:

Wij ontvangen de strook graag uiterlijk 1 juli 2019 zodat wij uw bedrijfsnaam in de
buurtkrant van augustus kunnen opnemen. De strook kan worden opgestuurd naar:
Joyce van Briemen
Van Speykstraat 92
2901 BE te Capelle a/d IJssel
06-15422279
joycevanbriemen@live.nl
Uw financiële bijdrage zien wij graag vóór 30 juli tegemoet op rekeningnummer:
NL 56 INGB 0003 663 575
t.n.v. Penn Stichting Buurtgroep Capelle West
o.v.v. [uw bedrijfsnaam], sponsoring speelweek
U ontvangt van ons een factuur van uw sponsoring, zodat u deze voor uw belastingaangifte
kunt gebruiken.

