SPONSORFORMULIER NIEUWJAARSDUIK ZEEWOLDE 2018
Zeewolde strand - maandag 1 januari 2018 - aanvang duik 14.00 uur.
Maandag 1 januari 2018 wordt de 15e editie van de traditionele Rotary Nieuwjaarsduik Zeewolde georganiseerd. Help ons
mee om ook dit keer de Rotary Nieuwjaarsduik Zeewolde tot een succes te maken, waardoor wij goede doelen kunnen
ondersteunen. De twee goede doelen voor het jaar 2018 zijn:

1. Rotary-verjaardag box
Met de Rotary-verjaardag box wil de jarige Rotaryclub Zeewolde iets geven aan de kinderen die hun verjaardag niet kunnen
vieren. Voor een grote groep kinderen in Zeewolde is het niet vanzelfsprekend dat zij op hun verjaardag een cadeautje krijgen,
hun klas kunnen trakteren en een feestje kunnen geven. De Rotary- verjaardag box zal gevuld worden met artikelen om deze
groep kinderen een mooie verjaardag te bieden.

2. Stichting LOCT Zeewolde
Stichting LOCT (Leer- en Ontdek Centrum Techniek) Zeewolde heeft als doel jongeren te enthousiasmeren voor techniek.
Hiervoor wil zij een belangrijke positie innemen bij het laten ontdekken van het eigen technisch talent van jongeren, waardoor
meer schoolverlaters kiezen voor een technische (beroeps)opleiding en/of loopbaan. Dit initiatief wordt gedragen door scholen
en bedrijven.

Namens deze twee goede doelen vragen wij u om een sponsorbijdrage naar keuze:

 Hoofdsponsor pakket A: € 750 ,-.
Dit pakket bestaat uit:

- Vermelding met naam en logo op de NJDZ website, met link naar eigen website.
- Vermelding met naam en logo op de sponsorpagina in Zeewolde Actueel.
- Plaatsen van meerdere vlaggen op Zeewolde strand tijdens de Nieuwjaarsduik.
- Het regelmatig omroepen van de bedrijfsnaam als 'hoofdsponsor' tijdens de Nieuwjaarsduik.

 Sponsorpakket B: € 500 ,-.
Dit pakket bestaat uit:

- Vermelding met naam en logo op de NJDZ website, met link naar eigen website.
- Vermelding met naam en logo op de sponsorpagina in Zeewolde Actueel.
- Het regelmatig omroepen van de naam tijdens de Nieuwjaarsduik.

 Sponsorpakket C: € 250 ,-.
Dit pakket bestaat uit:

- Vermelding met naam op de NJDZ website, met link naar eigen website.
- Vermelding met naam op de sponsorpagina in Zeewolde Actueel.

 Sponsorpakket D: een vrij bedrag van: € ______________ of in natura met een waarde van € _______________
Dit pakket bestaat uit:

- Vermelding naam op de NJDZ website.
- Vermelding naam op de sponsorpagina in Zeewolde Actueel.

(Bedrijfs)naam

: _________________________________________________________________________

Contactpersoon

: _________________________________________________________________________

Adres

: _________________________________________________________________________

Postcode/Plaats

: _________________________________________________________________________

Telefoon

: _________________________________________________________________________

E-mail

: _________________________________________________________________________

Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld retourneren aan: sponsoring@nieuwjaarsduikzeewolde.nl . Wanneer u heeft gekozen
voor sponsor pakket A of B wilt u dan een bestand van uw bedrijfslogo met een hoge resolutie van minimaal 300 dpi mee sturen
zodat wij deze zo snel mogelijk op de website kunnen plaatsen.

