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info@vakantiespelenstedebroec.nl

Helpt u ook (weer) mee de Vakantiespelen 2016 te realiseren?
De Stichting Jeugdbezigheden in Vakantietijd organiseert de Vakantiespelen Stede Broec.
Dankzij subsidie van de gemeente Stede Broec en bijdragen van ouders en bedrijven uit de regio, zijn wij elk jaar
weer in staat een fantastisch programma in elkaar te zetten waarvan bijna 300 kinderen elke keer weer volop
genieten. Helpt u ons ook in 2015 weer een geweldig programma te realiseren?
Wat hebben wij sponsors te bieden?
Stichting Vakantiespelen Stede Broec is actief op sociale media, maar ook actief op alle basisscholen in de
regio.
Als u ons wilt helpen de vakantiespelen mogelijk te maken zullen wij uw logo en bedrijfsnaam etaleren op onze
geheel vernieuwde website en op onze sociale media. Op de website kunt u uw bedrijf promoten, met (maximaal)
5 foto’s en een stuk tekst en natuurlijk een verwijzing naar uw website.
Daarnaast zult u ruimte krijgen in ons programmaboekje dat uitgedeeld zal worden aan alle deelnemende
kinderen en de begeleiders.
Wat sponsort u eigenlijk?
Twee weken plezier, lol en avontuur voor kinderen die veelal niet in de gelegenheid zijn zelf op vakantie te gaan.
Denk aan kinderen waarvan de ouders seizoenswerk hebben, als bollenboeren, of onderhoud verrichten op
scholen en nog veel meer. Maar ook kinderen waarvan de ouders simpelweg de financiën niet hebben op
vakantie te gaan!
Voor deze kinderen is 6 weken zomervakantie erg lang.
De Vakantiespelen zijn bedoeld voor alle kinderen uit de gemeente Stede Broec. Jaarlijks gaan bijna 300
kinderen mee in de leeftijd van 6 jaar t/m 12 jaar. Ze gaan 6 dagen uit, verdeeld over 2 weken van de
zomervakantie. Dit varieert van zwemmen, een survivaldag, bezoek aan een pretpark tot spelletjes in het
Streekbos of varen met de schuit.
Op onze website kunt u zien wat zij afgelopen jaar gedaan hebben en kunt u foto’s bekijken van vorige jaren.
Sponsormogelijkheden
U kunt ons en dus de kinderen van Stede Broec, op meerdere manieren helpen:
● Financiële sponsoring; u maakt een bedrag over om te helpen in de onkosten
● Natura: u kunt ons helpen met een product o.i.d. Denk aan een product van uw bedrijf. Tevens zoeken
we samenwerking met bedrijven die prijzen willen weggeven voor leuke actie’s op sociale media.
Mocht u meer toelichting willen over sponsoring; wij zijn altijd bereidt dit toe te lichten uiteraard!
Namens het Bestuur hartelijk dank voor uw donatie.
Voor info: 
www.vakantiespelenstedebroec.nl
Voor vragen: 
vakantiespelenstedebroec@gmail.com
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