
 

       Sponsorpakketten KoningsKinderen 
 
Toelichting: U kunt dit: 

a. printen, invullen, tekenen en faxen of gescand versturen of  
b. u kunt het digitaal invullen, opslaan op uw harde schijf en e-mailen.  

Nadat u het heeft verstuurd sturen wij u een factuur met ons rekeningnummer. 
 

Stichting KoningsKinderen Utrecht KvK nr 34167249 

Voorafgaand aan Koningsdag verspreiden wij op scholen en huis aan huis 5.000 flyers in de directe 
omgeving van Lepelenburg en hangen wij A2 posters (250) op. Het belangrijkste 
verspreidingsgebied is Centrum Utrecht.  Posters komen ook te hangen in cafe’s en theaters in 
Utrecht. Op de website hopen wij natuurlijk op heel veel ‘hits’ en op veel free-publicity.  
We vragen met name bedrijven in de directe omgeving van Lepelenburg om ons te steunen, maar 
vanzelfsprekend zijn andere sponsors ook welkom.  

 

Wij hebben 4 verschillende sponsorpakketten: 
 

Pakket 1 € 250,- 
Naamsvermelding met link op website www.koningskinderen.nu. 

 

Pakket 2 € 500,- 
Naamsvermelding met link op website en de mogelijkheid tot het plaatsen van een bord 

of vlag op het terrein. 

 

Pakket 3 €       ,-     (door u in te vullen) 

De tegenprestatie die u verlangt is:       

 

Pakket 4   omschrijving aanbod in natura: …                        

Ter toelichting: in overleg zijn ook andere vormen van sponsoring mogelijk, bijvoorbeeld 

in de vorm van een specifiek project, gericht op kinderen (denk aan een  bord bij een 

poppenvoorstelling die u financiert of een bijzondere act etc.) 

 
Mocht u gebruik willen maken van één van de sponsormogelijkheden, kruis dan het 

pakket aan van uw keuze en fax 088-0063889 of stuur (het formulier gescand per) mail 

aan: 

  sponsor@koningskinderen.nu 

 

Uw gegevens:  

Naam bedrijf :        
Adres   :       

Plaats   :       
Contactpersoon :         

Telefoonnummer :       
e-mail   :       
(Digitale) handtekening:   ……………………. 
Wilt u een factuur met BTW? Ja  nee  

 

 

Wij hopen van harte dat u ons wilt ondersteunen.  
Heeft u nog vragen, u kunt ons ook mobiel bereiken op: 06 17750815. 

http://www.koningskinderen.nu/
mailto:sponsor@koningskinderen.nu

