Beste meneer/mevrouw,
Jong Nederland Gennep (JongNL Gennep) wil kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 in hun vrije tijd mogelijkheden bieden voor
ontspanning en ontplooiing. We bieden gevarieerde mogelijkheden tot spelen binnen de specifieke
elementen van JongNL. Dit gebeurt vooral in groepsverband met behulp van daartoe opgeleide
leiders en leidsters. De methodiek van JongNL is gebaseerd op 3 elementen:
- Creativiteit
- Sport en spel
- Buitenleven
Uiteraard zijn deze niet duidelijk gescheiden van elkaar en lopen ze in elkaar over.
Tevens organiseren wij verschillende activiteiten in de Gemeente Gennep, zoals het knutselen van
lampionnen voor de St. Martinusoptocht, de Doe Je Mee Dag en ons jaarlijkse zomerkamp.
Wij vinden het belangrijk dat onze vereniging toegankelijk is voor alle kinderen, dus ook voor hen uit
gezinnen met minder financiële bestedingsruimte. Dit bereiken we o.a. door de contributie laag te
houden, om dit in de toekomst ook te kunnen doen zijn we op zoek naar sponsoren. Daarnaast zullen
wij van het gesponsorde geld nieuwe spelmaterialen kopen en activiteiten organiseren voor deze
brede doelgroep.
Wij hebben ervoor gekozen om zes verschillende sponsor bedragen te introduceren;
- Goud
→ € 150,- Zilver
→ € 100,- Brons
→ € 50,- Vriend van Jong NL Gennep
→ € 25,- Eigen gekozen bedrag
→ € ??
- Een sponsoring in natura
Wij willen onze sponsoren graag bedanken. Dit doen wij op de volgende manieren:
- Een vermelding met logo op onze website (www.jngennep.nl) en facebookpagina
- Een vermelding met logo op ons sponsorbord in de blokhut
Het sponsorbord hangt op een prominente plek in onze blokhut.
Door u in te schrijven als sponsor van Jong NL Gennep laat u aan de regio zien maatschappelijk
betrokken te zijn bij deze vereniging. Daarnaast toont u aan dat u Jong NL wil ondersteunen met de
activiteiten die zij voor de Gemeente Gennep organiseren.
Meer informatie over Jong NL Gennep kunt u vinden op www.jngennep.nl. Indien u nog vragen heeft
betreffende het sponsoren kunt u mailen naar sponsoring@jngennep.nl .
Bent u geïnteresseerd en wilt u sponsor worden? Vul dan het bijgevoegde aanmeldformulier in. Dit
kunt u per post of digitaal naar ons retourneren.
Het bijgevoegde aanmeldformulier kunt u per post verzenden naar:
Sponsorcommissie Jong NL Gennep
Ellen Hoffmannplein 14
6591CP Gennep
U kunt het formulier ook digitaal retourneren samen met het logo van uw bedrijf naar
sponsoring@jngennep.nl .
Met vriendelijke groet,
Namens Jong NL Gennep
Jessy Jansen, Remco van Ginkel & Teun van Bergen

Stichting Jong NL Gennep
Ellen Hoffmannplein 14, 6591CP Gennep
E-mailadres: sponsoring@jngennep.nl
IBAN-nummer: NL81RABO0140687882
t.n.v. Stichting Jong Nederland Gennep

SPONSORFORMULIER

□ Ja, ik sponsor het Kinder- en Jeugdwerk van JongNL Gennep!
Bedrijfsnaam :………………………………………………………………………………..
Naam contactpersoon :………………………………………………………………………………..
Adres :………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats :………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer(s) :………………………………………………………………………………..
E-mailadres :………………………………………………………………………………..
(Uw gegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen en niet voor andere doeleinden gebruiken)

Het sponsorbedrag van mijn keuze heb ik hieronder aangekruist:

□
□
□
□
□
□

Goud € 150,Zilver € 100,Brons € 50,Vriend van Jong NL Gennep € 25,Eigen gekozen bedrag, namelijk €………….

Ik sponsor graag in natura, namelijk:…………………………………………
………………………………………….

Datum: …………………………………………………
Handtekening: …………………………………………………
Wilt u zo vriendelijk zijn het door u gesponsorde bedrag over te maken op IBAN-nummer:
NL81RABO0140687882 o.v.v. goud/zilver/brons/vriend + de naam van uw bedrijf.

□

Nee, heb geen interesse in sponsoring

U kunt dit formulier sturen naar:
Sponsorcommissie JongNL Gennep
Ellen Hoffmannplein 14
6591CP Gennep
Of e-mail het samen met uw logo naar: sponsoring@jngennep.nl

