SPONSORBROCHURE

Groot Sinterklaasfeest in Zaandam
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Voorwoord

Voor u ligt het sponsorplan van Stichting Sinterklaascomité Zaanstad. Een plan, met als doel de
belangen van u als sponsor te integreren in de visie van de stichting. Middels uw hulp willen wij dan
ook werken aan de verwezenlijking van onze gezamenlijke ambities. Op die manier snijdt het mes
aan twee kanten en ontstaat er een vruchtbare basis vormt voor een succesvolle samenwerking.
In dit plan schetsen wij een profiel van onze stichting en zetten wij uiteen wat ons sponsorbeleid is.
Uiteraard zijn er voor u als (potentiële) sponsor diverse mogelijkheden om via onze stichting naamsbekendheid te genereren. Deze mogelijkheden treft u onder het kopje sponsorpakketten.

Wie zijn wij

De Stichting Sinterklaascomité Zaanstad is officieel opgericht in 2013, maar is echter al geruime
tijd actief, met name Zaandam-Zuid, met de organisatie van het jaarlijks Sinterklaasfeest. In 2003
begonnen met 2 zwarte pieten bij het wijkbeheer Zaandam-Zuid, voor de opening van de speeltuin
in het BurgemeesterTer Laanplantsoen. Dit is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bezoek aan
Zaandam-Zuid met ruim 50 zwarte pieten en optredens van Coole Piet Diego, de Pietentoppers en
Piet Toby.
In totaal zijn er op de dag van het sinterklaasfeest ongeveer 150 vrijwilligers actief die allerlei verschillende taken uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan schminken, catering, opbouw van de feestlocatie, versieringen, poster plakken en plaatsen, pepernoten inpakken, etc. Al deze vrijwilligers doen dit
zonder vergoeding en met heel veel plezier evenals de pieten, die vanuit alle windstreken uit Nederland komen.

Ons doel

Het gezamenlijk doel van het bestuur en de vrijwilligers is om te groeien richting een toekomst waarbij
het Sinterklaasfeest een groots feest is voor alle kinderen, van alle lagen van de bevolking, bij zowel
de aankomst, langs de route en op de feestlocatie. Daarnaast willen Sint en onze pieten ook tijd
maken voor de winkeliers, de Focuswoningen(mindervaliden) en zorgen voor een lach bij de ouderen
in het verzorgingstehuis.

Sinterklaascomité en sponsoring

Wij denken dat u, door het Sinterklaascomité te sponseren, een bijdrage kunt leveren aan de groei
van zowel onze stichting als uw eigen bedrijf. Wij zullen er alles aan doen om aan uw wensen en
verwachtingen te voldoen zolang dat binnen onze mogelijkheden en visie ligt.
Relatiemarketing is één van de belangrijkste zaken in ons sponsorplan. In onze ogen horen bedrijf en
stichting elkaar aan te vullen bij het opbouwen van een positief imago. Aangezien wij er alles aan
doen om onze stichting op een positieve wijze te presenteren, betekent dit uiteraard ook een positieve versterking van het imago van u als
sponsor.
Om onze ambities waar te kunnen maken
zijn er bedrijven nodig die financiële
middelen voor onze stichting willen
inzetten. Dat is ook waarom we een
beroep op u willen doen.

“Eén belangrijk speerpunten in ons sponsorbeleid is dat een overeenkomst tussen onze stichting en
uw bedrijf van wederszijdse toegevoegde waarde dient te zijn, denk hierbij bv. aan de eerder benoemede imagoversterking en aftrekbaarheid van giften.”

Sponsorpakketten

Hieronder zullen wij u een aantal interessante mogelijkheden voorleggen tot sponsoring. Uiteraard
zijn er mogelijkheden om hiervan af te wijken, want ook ‘een pakket op maat’ kan voor beide partijen
een zeer interessante invulling geven aan de sponsoring. We hebben bovendien ruimte voor meerdere hoofdsponsors. Graag bespreken wij uw wensen en/of mogelijkheden en verkennen we samen
hoe we deze het beste kunnen realiseren.

Goede vriend van Sinterklaas (€ 1000 per jaar)

Uw logo, met link naar uw website, krijgt onder het kopje ‘hoofdsponsor’ een prominente plaats op
onze vernieuwde website. Uw bedrijfsnaam neemt een prominente plaats in bij onze sponsoruitingen. Denk hierbij aan krantenartikelen, social media, reclameborden, posters en spandoeken. Op de
feestlocatie en aankomst neemt uw logo een prominente plaats in. Tevens mag uw bedrijf mag sampling doen op locatie en/of in de goody-bags

Pietje Plezier (€ 500 per jaar)

Uw logo, met link naar uw website, krijgt onder het kopje ‘sponsor’ een prominente plaats op onze
vernieuwde website. Uw bedrijfsnaam neemt een prominente plaats in bij onze sponsoruitingen.
Denk hierbij aan krantenartikelen, social media, reclameborden en posters. Op de feestlocatie wordt
uw logo vermeld op een sponsorbord. Tevens mag uw bedrijf mag sampling doen in de goody-bags.

‘t Kleine Pietje (€ 250 per jaar)

Uw logo, met link naar uw website, krijgt onder het kopje ‘sponsor’ een plaats op onze vernieuwde
website. Op de feestlocatie wordt uw logo vermeld op een sponsorbord. Tevens mag uw bedrijf mag
sampling doen in de goody-bags.

Cadeautje “Club van 100” (€ 100 per jaar)

Om sponsoring laagdrempelig en daarmee voor iedereen toegankelijk te maken, hebben wij een
‘Club van 100’ opgericht. Tegen betaling van €100 per jaar wordt de naam en/of het logo van de
sponsor op de website vermeld. Wij nemen voordat het nieuwe sponsorjaar ingaat contact met u op,
waarbij wij u vrijblijvend de mogelijkheid geven uw bijdrage voort te zetten.

Sponsorovereenkomst

Indien gewenst, en wanneer wij tot een sponsoringafspraak en samenwerking komen, kan dit op
verzoek worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Op deze manier maken we voor beide
samenwerkingspartners duidelijk en transparant wat we hebben afgesproken. De sponsorovereenkomst zal in tweevoud ondertekend worden door u en een vertegenwoordiger van ons bestuur.
Pas nadat alle administratieve formaliteiten zijn afgerond ontvangt u van onze stichting een gespecificeerde factuur op het door u aangegeven factuuradres.

Woord van dank

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw interesse en uw steun aan onze stichting. Wij hopen
dat onze ambities u aanspreken en dat we u spoedig als sponsor mogen verwelkomen. Deze sponsorbrochure is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks onduidelijkheden, onvolkomenheden
en/of tegenstrijdigheden tegenkomen, dan vernemen wij dat graag.
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