
Prijs is eenmalig 995 euro (excl. 21% btw)

Logo van uw bedrijf inclusief link op de 
homepage van onze website en aparte 
vermelding op de sponsorpagina 

Participatie meerdere keren via Facebook-, 
Twitter- en LinkedIn- accounts van de 
Twentsche Voetbalschool

Logo in elke nieuwsbrief van 
Vakantiefonds Twente

2 gratis plaatsen Voetbal, Sport en 
Fun Camp ter waarde van 120 euro om 
beschikbaar te stellen aan relaties

5 ballen van het Vakantiefonds Twente

Vermelding logo op film over Voetbal, 
Sport en Fun Camp. Deze film wordt 
verspreid middels social media, Youtube 
en de website

Vermelding logo in advertentie weekblad 
Huis aan Huis als gouden sponsor, waarbij 
sponsors en donateurs worden bedankt.  
Oplage 70.000 stuks

2 kaarten Business avond op Universiteit
Twente

Kinderen uit minimagezinnen hebben het vaak niet 
makkelijk en kunnen vaak niet op vakantie. 
Door middel van onze sponsorpakketten kunnen wij 
kinderen de gelegenheid geven om toch mee te doen 
met vriendjes of vriendinnetjes tijdens het Voetbal, Sport en Fun Camp in de zomervakantie. 

Kinderen uit de hele regio moeten de kans krijgen om mee te doen aan vakantieactiviteiten. 
Door middel van een vervoersplan worden kinderen buiten Enschede dagelijks opgehaald en 
teruggebracht.

De camps worden gehouden op de sportaccommodaties van de Universiteit Twente in Enschede. 
De kinderen worden door de onafhankelijke stichting Leergeld (Jeugdsportfonds) uitgekozen en 
afgevaardigd. Met onze sponsorpakketten kan uw bedrijf uitstekend haar maatschappelijke 
betrokkenheid laten zien. Helpt u ook mee?

Samen scoren met Vakantiefonds Twente
Wij zetten geen kinderen buitenspel

Gouden bal sponsor
Met dit pakket kunnen 7 kinderen gratis meedoen aan het Voetbal, Sport en Fun Camp. 

Logo in een logo slider op de homepage 
inclusief link naar uw website

Participatie (2 keer per jaar) via Facebook- 
en Twitter-account(s) van de Twentsche 
Voetbalschool

Vermelding op de sponsorpagina

2 kaarten Business avond op Universiteit
Twente

1 bal van het Vakantiefonds Twente

Zilveren bal sponsor
Met dit pakket kunnen 3 kinderen gratis meedoen aan het Voetbal, Sport en Fun Camp. 

Vrienden van Vakantiefonds Twente

BUSINESSCLUBAVOND Vakantiefonds Twente

Prijs is eenmalig 100 euro (excl. 21% btw)

Naam of logo wordt opgenomen op website van Vakantiefonds Twente onder kopje               
“Vrienden van Vakantiefonds”

Op 11 juli a.s. zal van 19.00 tot 21.30 uur een businessclubavond gehouden worden op het 
terrein van de Universiteit Twente. Tijdens deze avond zullen enkele regionale voetbal coryfeeën, 
waaronder Nico Jan Hoogma, acte de préséance geven.

Tevens zal de Universiteit Twente en start up bedrijven enkele noviteiten op trainingsgebied 
presenteren. Vele betaald voetbalclubs in Nederland en de rest van de wereld maken hier gebruik 
van, maar zijn bij de meesten van ons niet bekend. 

Daarnaast zullen juridische aspecten in de voetbalwereld aan bod komen. 

En dit alles geschied onder het genot van een hapje en een drankje.
In ieder geval een voetbalavond die je niet wilt missen!

Prijs is eenmalig 395 euro (excl. 21% btw)


