In aanvulling op de sponsorpakketten heeft u
natuurlijk altijd de mogelijkheid om tussentijds
te upgraden van een bronzen naar een zilveren of
gouden sponsorpakket, en van een zilveren naar
een gouden sponsorpakket.
Voor de volledigheid willen wij u nog attenderen
op het feit dat, indien u niet in de gelegenheid
bent om ‘de Blanckenborg’ te ondersteunen met
een sponsorpakket, u natuurlijk als gulle gever
ook altijd uw gift kunt storten via Stichting
Vrienden van de Blanckenborg op rek.nr.
NL91RABO0368307999 t.n.v. Stichting Vrienden van ‘de Blanckenborg’ in Blijham o.v.v. gift.

ANBI status
De Belastingdienst heeft Stichting Zorgcentrum ’de
Blanckenborg’ de zogenaamde ANBI status verleend. Dit
betekent dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende
Instelling wordt aangemerkt.

S TICHTING Z ORGCENTRUM
‘ DE B LANCKENBORG ’

De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor ’de
Blanckenborg’ en haar sponsoren zijn:
-Er is geen successierecht of schenkingsrecht
verschuldigd over schenkingen aan ‘de Blanckenborg’;
-Donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties
(onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsBelasting;
-Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting (rekening houdend met drempel
bedragen).

Contactgegevens:
Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’
mw. K. Huls-Abbas
Eikenlaan 34,
9697 RW Blijham
℡ 0597-565500
 karina.huls@blanckenborg.nl
Versie december 2016

Wij hebben u nodig!
Informatie sponsoring

℡ 0597-565500
 karina.huls@blanckenborg.nl

Zilveren pakket

W IJ HEBBEN U NODIG !

SPONSORPAKKET TEN

‘De Blanckenborg’ is een begrip in Blijham en
omgeving. Wij zijn een zelfstandige zorginstelling en
sinds 1965 gevestigd in Blijham. Als organisatie
bieden we passende huisvesting en voor zover nodig
verzorging, begeleiding en verpleging. Ook bieden we
activiteiten aan onze bewoners en bezoekers vanuit de
wijk.

Wij hebben voor u een aantal pakketten samengesteld waaruit u kunt kiezen als sponsor. Ook voor de individuele gever
hebben wij een pakket samengesteld. Deze kunt u vinden op
de achterkant van deze folder.

Met respect voor ieders levensvisie en geloofsovertuiging streven we ernaar om zorg te bieden in een
warme en huiselijke sfeer.
‘De Blanckenborg’ wil graag een gezellig en vooral veilig ontmoetingspunt zijn voor zowel bewoners als hun
familieleden. Ook bezoekers vanuit de wijk zijn welkom. Om dit te kunnen realiseren zoeken wij nieuwe
financieringsbronnen. Wij willen u daarom graag
attenderen op onze sponsorpakketten.
Helpt u mee om onze bewoners en bezoekers vanuit de
wijk een heerlijke activiteit te bezorgen? Of om de diverse ruimtes mooier en gezelliger in te richten? Of
wilt u onze organisatie in het algemeen ondersteunen
met een geldbedrag? Door alle bezuinigingen vanuit de
overheid is het beschikbare budget voor de zorg in de
afgelopen jaren alleen maar afgenomen en daarom
hebben we uw hulp hard nodig!
Alle giften zijn welkom. Om het voor u zo overzichtelijk mogelijk te maken hebben wij sponsorpakketten
samengesteld. Met zn allen een prachtig goed doel
steunen en vele mooie en bijzondere wensen in vervulling laten gaan; dat is sponsoring van
‘de Blanckenborg’.
Hiernaast treft u informatie aan over deze pakketten
en over de manier van aanmelding om sponsor te
worden.
Wij willen u alvast bedanken voor uw belangstelling
voor ‘de Blanckenborg’ en hopen dat we u
binnenkort mogen begroeten als sponsor.

Mocht u vragen hebben over deze pakketten en/of wilt u
zicht aanmelden als sponsor dan kunt u hiervoor bellen met
mw. K. Huls-Abbas via tel.nr. 0597-565500 of via de mail
aan karina.huls@blanckenborg.nl

Het instap pakket
- Naam/logo op de “Wall of fame”
- Vermelding van de gift in het jaardocument
(indien gewenst)
- Vermelding van de gift in de activiteiten nieuwsbrief
(indien gewenst)
- Maandelijkse toezending van de
activiteitennieuwsbrief
- Interview in de maandelijkse
activiteitennieuwsbrief
Contractduur: 1 jaar, € 500

Bronzen pakket
- Vermelding in het jaardocument (op website)
- Logo banner op website
- Gratis gebruik van de faciliteiten van de BB
- Voorstelpagina in de activiteitennieuwsbrief
(maandelijkse oplage van 450 stuks)
- Advertentiemogelijkheid op de kabelkrant van
‘de Blanckenborg’
- 1x per jaar uitnodiging voor een netwerk
borrel in ‘de Blanckenborg’ voor 2 personen.
Contractduur: 1 jaar, € 1000

- Vermelding in het jaardocument (op website)
- Logo banner op website
- Gratis gebruik van de faciliteiten van
‘de Blanckenborg’
- Voorstelpagina in de activiteitennieuwsbrief
(maandelijkse oplage van 450 stuks)
- Advertentiemogelijkheid op de kabelkrant van
‘de Blanckenborg’
- 2 keer per jaar een advertentie in de maandelijkse
activieitennieuwsbrief(oplage 450 stuks),
daarnaast vermelding in de folder op de website
- 2 keer per jaar een advertentie in het
personeelsblad
- 1 keer per jaar uitnodiging voor een netwerkborrel
in ‘de Blanckenborg’ voor 2 personen.
- Mogelijkheid tot het benoemen van een
(dak)terras naar de gever
Contractduur: 1 jaar, € 2000
Gouden pakket
- Vermelding in het jaardocument
(op website)
- Logo banner op website
- Gratis gebruik van de faciliteiten van ‘de
Blanckenborg’
- Voorstelpagina in de activiteitennieuws
brief (maandelijkse oplage van 450 stuks)
- Advertentiemogelijkheid op de kabelkrant
van ‘de Blanckenborg’
- 4x per jaar een advertentie in de maandelijkse activiteitennieuwsbrief (oplage 450
stuks) daarnaast vermelding in de folder
op de website
- 4x per jaar een advertentie in het
personeelsblad
- 1x per jaar uitnodiging voor een netwerk
borrel in ‘de Blanckenborg’
- Voorstelinterview in het personeelsblad
(bij entree als gouden sponsor)
- Jaarlijkse sponsoruitje voor 2 personen
- Straatnaam en/of activiteit in de
Blanckenborg benoemd naar bedrijf.
Contractduur: 1 jaar, € 3000

