Overzicht Sponsorpakketten Stichting Veteranenziekte
Als patiëntenvereniging willen we belangrijke lotgenotendagen blijven organiseren.
Tevens zorgen wij voor diverse vormen van voorlichting, mondeling en via onze folders,
o.a. over de gevolgen van een legionella besmetting, maar ook over hoe te proberen dit
te voorkomen. De website wordt steeds vaker bezocht en social media is ook niet meer
weg te denken. De bereikbaarheid van onze stichting is van groot belang voor ieder. Wilt
u ons als Stichting steunen bij het realiseren van onze toekomstplannen wordt dan
sponsor en kies een van onze sponsorpakketten.

Sponsorpakket A
Voor € 250,- per jaar kunt u gebruikmaken van ons (sponsor)logo. Hiermee helpt u de
Stichting nog meer bekendheid te geven en steunt u onze Stichting!

Sponsorpakket B
Voor € 500,- per jaar verzorgen wij jaarlijks een voorlichting/presentatie op een door u
aan te geven locatie.

Sponsorpakket C
Sponsorpakket C is een combinatie van pakket A en B. Voor € 750,- per jaar kunt u dus
gebruikmaken van ons (sponsor)logo en verzorgen wij jaarlijks een
voorlichting/presentatie op een door u aan te geven locatie.
Sponsorpakket D
Voor € 1.000,- per jaar zullen wij een vermelding plaatsen van u als sponsor (naam c.q.
Logo) in onze stand op de beursvloer b.v. De Vakantiebeurs. Tevens kunt u
gebruikmaken van ons (sponsor)logo.
Wilt u onze Stichting steunen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Graag
bespreken wij vrijblijvend met u de verschillende mogelijkheden. U kunt hiervoor het
contactformulier op onze website gebruiken. Zie hiervoor:
http://www.stichtingveteranenziekte.nl/stel-een-vraag . Op verzoek zullen wij u onze
sponsorvoorwaarden laten toekomen.
Stichting Veteranenziekte wil benadrukken dat er geen enkele goedkeuring van diensten
of andere bedrijfsactiviteiten door de Stichting voortvloeit uit deze sponsoring.

Sponsorformulier Stichting Veteranenziekte
Graag willen wij de Stichting Veteranenziekte steunen bij het realiseren van haar toekomstplannen. Als
bijdrage voor onze steun kiezen wij voor onderstaand sponsorpakket:
Sponsorpakket A
☐
Wij kiezen voor een bijdrage van € 250,- per jaar.
Voor dit bedrag kunnen wij gebruikmaken van het (sponsor)logo.

Sponsorpakket B
☐
Wij kiezen voor een bijdrage van € 500,- per jaar.
Voor dit bedrag zal de Stichting jaarlijks een voorlichting/presentatie verzorgen op een door ons aan te geven locatie.

Sponsorpakket C
☐
Wij kiezen voor een bijdrage van € 750,- per jaar.
Sponsorpakket C is een combinatie van pakket A en B. Voor dit bedrag kunnen wij gebruikmaken van het (sponsor)logo en verzorgt
de Stichting jaarlijks een voorlichting/presentatie op een door ons aan te geven locatie.

Sponsorpakket D
☐
Wij kiezen voor een bijdrage van € 1.000,- per jaar.
Voor dit bedrag zal de Stichting een vermelding plaatsen van ons als sponsor (naam c.q. Logo) in haar stand op de beursvloer b.v. De
Vakantiebeurs. Tevens kunnen wij gebruikmaken van het (sponsor)logo.

KvK-nummer
Bedrijfsnaam
Contactpersoon

Voorvoegsel:

Voorletters:

Functie contactpersoon
Vestigingsadres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail adres
Rek. (IBAN) no.

Dit sponsorformulier kunt u in leveren bij een van onze bestuursleden of zenden aan Stichting Veteranenziekte,
Genieweg 46, 1566 NM Assendelft of per E-mail aan voorzitter@stichtingveteranenziekte.nl.
Uw sponsorbedrag kunt u overmaken op rek. (IBAN) no: NL92 INGB 0008 2451 10 t.n.v. Stichting Veteranenziekte
onder vermelding van uw Sponsoring. Op verzoek zullen wij u onze sponsorvoorwaarden laten toekomen.
Stichting Veteranenziekte wil benadrukken dat er geen enkele goedkeuring van diensten of andere bedrijfsactiviteiten
door de Stichting voortvloeit uit deze sponsoring.

