Vakantiefonds Twente

Sponsorpakketten

Waarom is dit fonds opgericht?

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. Plaats van handeling zijn de sport
accommodaties van de Universiteit Twente in Enschede.

Wij willen geen kinderen buitenspel zetten!

Jaarlijks organiseert de stichting Vakantiefonds Twente in samenwerking met diverse
partners activiteiten in de zomervakantie op het sportcomplex van de Universiteit Twente. Het
Vakantiefonds Twente is de maatschappelijke tak van de Twentsche Voetbalschool. Kinderen
uit armoedegezinnen kunnen over het algemeen niet deelnemen aan deze activiteiten. De reden
hiervan is onder meer omdat zij geen bijdrage meer kunnen krijgen vanuit hun geringe sport-/
cultuurbudget. Dit budget is over het algemeen reeds verbruikt door reguliere contributie aan een
sportclub (of aan kleding).
In 2013 zijn er door de gemeente Enschede en het bedrijfsleven 50 plaatsen beschikbaar gesteld
aan kinderen waarvan de ouders niet het inschrijfgeld kunnen betalen. Vanaf 2014 zijn er steeds
meer maatschappelijke partners toegetreden tot ons project zoals onder andere de gemeente
Enschede, Haaksbergen, Losser en organisaties zoals Menzis, Fc Twente “Scoren in de wijk” en de
Universiteit Twente.
Momenteel is er gelukkig steeds meer aandacht voor armoede in Nederland. Dit treft steeds meer
gezinnen. Op vakantie gaan of meedoen met een vakantieactiviteit is niet voor iedereen weggelegd.
De vraag in Nederland naar vakanties voor kinderen uit minimagezinnen stijgt explosief.
Kinderen kunnen tijdens ons gevarieerde programma lekker sporten en krijgen een afwisselend
sport- en educatief programma voorgeschoteld onder toeziend oog van deskundige begeleiding.

De kinderen worden door de onafhankelijke stichting Leergeld (Jeugdsportfonds) uitgekozen
en afgevaardigd. Ook andere Twentse stichtingen maken gebruik van onze Camps. Met onze
sponsorpakketten kan uw bedrijf uitstekend haar maatschappelijke betrokkenheid laten zien.
Onderstaand de mogelijkheden waarmee uw bedrijf kan bijdragen. Deze sponsorbedragen worden
in ons fonds opgenomen en worden gebruikt voor o.a. financiering van deelname en vervoer van
de kinderen van hun woonplaats naar de locatie van de camps (Universiteit Twente).

Gouden schoen sponsor
Met uw bijdrage kunnen 10 kinderen gratis deelnemen aan het Voetbal,
Sport en Fun Camp. De gouden schoen sponsor draagt bij voor 8 kinderen en
de Twentsche Voetbalschool stelt bij afname van dit pakket tevens 2 plaatsen beschikbaar.
Vermelding bedrijfslogo op de homepage van VakantieFonds Twente met een link naar uw site.
Vermelding op de pagina Sponsors.
Banner op website Twentsche Voetbalschool met link naar eigen website (meer dan 1.000
unieke bezoekers per maand).
Logo vermelding op een professionele video over Voetbal, Sport en Fun Camp. Deze video
wordt verspreid middels social media, YouTube en de website.
Uitnodiging Voetbalcafé voor 6 personen.
Prijs is eenmalig 995 euro (excl. 21% btw)

Ambassadeurs Vakantiefonds Twente
v.l.n.r Nico Jan Hoogma (voormalig profvoetballer, tegenwoordig directeur topvoetbal bij de
KNVB), Patrick Welman (Wethouder gemeente Enschede), Arnold Bruggink (Analist Fox Sport).
Voor verdere ambassadeurs zie vakantiefondstwente.nl/ambassadeurs.
Het is ieder jaar weer een geweldige ervaring om deze kinderen
zo te zien genieten.

Zilveren schoen sponsor
Met uw bijdrage kunnen 4 kinderen gratis deelnemen aan het Voetbal,
Sport en Fun Camp. De zilveren schoen sponsor draagt bij voor 3 kinderen en
de Twentsche Voetbalschool stelt bij afname van dit pakket tevens één plaats beschikbaar.
Vermelding bedrijfslogo op de homepage van VakantieFonds Twente met een link naar uw site.
Vermelding op de pagina Sponsors.

Wij willen geen kinderen buitenspel zetten!

Banner op website Twentsche Voetbalschool met link naar eigen website (meer dan 1.000
unieke bezoekers per maand).
Uitnodiging Voetbalcafé voor 2 personen.

Voetbalcafé

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

Sponsoren en genodigden worden uitgenodigd voor
ons speciale Voetbalcafé op woensdag 4 juli op de
Universiteit Twente. Deze avond zal worden geleid
door presentator Eddy van der Ley. Als speciale
gast zal topscheidsrechter Bas Nijhuis aanwezig zijn.

Bal sponsor
Met uw bijdrage kan één kind uit een armoede gezin gratis deelnemen aan
het Voetbal, Sport en Fun Camp.
Vermelding op de pagina Sponsors.
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Uitnodiging Voetbalcafé voor één persoon.

ENT SC

E

W

H

T

Naam of logo wordt opgenomen op de website van Vakantiefonds Twente onder kopje
“Vrienden van Vakantiefonds Twente”.
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Prijs is eenmalig 125 euro (excl. 21% btw)

