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Het bedrijf Ambiance zonwering Van der Wal is al vele jaren een betrokken sponsor
van Omnivereniging SC-’t Gooi. Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid is Ambiance
zonwering Van der Wal onlangs gestart met een uniek project om op lokaal niveau de
Stichting de Droomboom te ondersteunen.
“Stichting de Droomboom helpt kinderen met een autisme spectrum stoornis, hun familie en
andere betrokkenen door vroegtijdige intensieve interventie.”
Omdat SC-’t Gooi binnen haar vereniging veel jonge leden een zorgeloze omgeving kan
bieden om de favoriete sport te beoefenen, beseffen wij het belang in toewijding voor
kinderen die met de gezondheid minder bedeeld zijn. Iedereen zal zijn of haar kind het
beste willen bieden in een optimale omgeving! Vanuit onze maatschappelijke opvatting,
als sportvereniging, willen we samen met Ambiance zonwering van der Wal en U “als
mede sponsor” het zeer goede werk van Stichting de Droomboom ondersteunen. Laten we
samen aandacht vragen om kinderen met autisme een betere toekomst te geven.

Wat willen we?

Wij vragen bedrijven en/of instellingen
medewerking te verlenen d.m.v. een
sponsorcontract bij SC-’t Gooi. De
sponsoren kopen gezamenlijk exposure in
voor ondersteuning t.b.v. de Droomboom.

Wat gaan we doen?

Door de financiele bijdrage wordt
Stichting de Droomboom, namens u,
shirtsponsor van het Heren 1 en Dames 1*
voetbalelftal van SC-’t Gooi. Daarnaast
zullen we evenementen organiseren op de
prachtige accommodatie van SC-’t Gooi
ten gunste van de Droomboom.

Wat levert het de sponsor op?

Naast uw betrokkenheid om mede de
Droomboom te steunen zullen we uw
bedrijf of instelling gaan profileren op de
accommodatie van SC-’t Gooi.
Iedere deelnemer in dit project krijgt
naast de gezamenlijke banner van
Stichting de Droomboom een eigen
advertentie banner aangeboden.
(2500 bezoekers per week en meer dan
60.000 pagina’s per maand geopend.)
Ook veel positieve publiciteit d.m.v. het
organiseren van evenementen met
regionale media aandacht. Zo kunt u via
ons uw MVO optimaal uitdragen!

Doe mee met dit unieke project!

Voor een bedrag vanaf EUR. 500,00
excl. btw steunt u via SC-t Gooi de
Stichting de Droomboom. Doe mee en
vul het deelname formulier in!

* Shirtsponsoring Dames 1 i.c.m. promotie van een goed doel zal, vanwege contractuele
verplichtingen pas in seizoen 2013-2014 aan de orde komen. Wij hopen dan Dames 1 ook als
shirtsponsor toe te voegen die de naam van Stichting de Droomboom kan dragen.

Wij steunen Stichting de Droomboom via SC -‘t Gooi
Naam project sponsor :
Contactpersoon:
Adresgegevens :
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Websiteadres:
Emailadres:
Bankrekening nr.:

Eventueel afwijkend factuuradres:
Adresgegevens :
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:

Wij doen mee als volgt:
Als sponsorpartner van SC-’t Gooi in project de Droomboom
Een (1) jaar, € 750,00 per jaar
Twee (2) jaar, € 650,00 per jaar
Drie

(3) jaar, € 500,00 per jaar

De vermelde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW.
Opzegging deelname sponsoring geschied 3 maanden voor afloop d.d. van overeenkomst.
Ingangsdatum van het contact betreft de ondertekeningsdatum. Voor de betaling ontvangt u
een factuur. Het gehele sponsorbedrag is aftrekbaar voor de belasting.

Voor akkoord ondertekend op

-

Naam en voorletters ondertekenaar:

Handtekening:

-

2012

te

Steun Stichting
De Droomboom via
sponsoring SC-‘t Gooi
SC ‘t Gooi

Sportpark Berestein
Kininelaantje 9
1216 BZ Hilversum
035 - 62 37 200
www.sc-tgooi.nl

Stichting De Droomboom

Sint Vitusweg 1
1261 TK Blaricum
035 - 785 25 23
www.stichtingdedroomboom.nl

De initiatiefnemers vormen een project team.

Wouter de Wild (namens Ambiance zonwering Van der Wal en

afgevaardigde namens de deelnemende sponsors)
Rob Schipper (raad van toezicht Stichting de Droomboom)
Albert de Wild (voorzitter algemeen bestuur SC-’t Gooi)

Voor meer informatie:

06 - 51 34 50 69 | 06 - 22 52 13 66

Het projectteam zal namens de deelnemende sponsoren de
nodige organisatorische uitvoeringen afstemmen en bewaken.
De deelnemende sponsoren zullen via email, websites en
digitale nieuwsbrief van SC-’t Gooi op de hoogte worden
gehouden. Ook zullen er voor de deelnemende sponsors
informele netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd om de
gezamenlijke betrokkenheid te verhogen.

