WK sponsor

Word WK sponsor van de Activity Foundation!
Wat leuk dat u zich wilt inzetten voor het goede doel én WK sponsor wilt worden van onze stichting Activity
Foundation!
Wat is stichting Activity Foundation?
De charitatieve stichting Activity Foundation is een projectorganisatie ván en dóór vrijwilligers, die door middel van
sportieve activiteiten, verschillende doelgroepen van hart tot hart wenst te raken. Met als doel om maatschappelijke
betrokkenheid, innerlijke ontwikkeling en sociale verbroedering te realiseren voor jong en oud. Zo blijkt uit ervaring dat
sport bij uitstek een activiteit is om bijv. mensen uit een isolement te halen, te leren doorzetten, mentaal weerbaarder te
worden en boven zichzelf te laten uitstijgen.

Wat doet stichting Activity Foundation?

De stichting organiseert allerlei sportieve evenementen zoals het Trainingsweekend Ameland, de Jeugdsportdag, de
ActivityRun, de Waterpoort Cup en de Zwembadtraining. Ook stimuleren zij sportende mensen om zich te kunnen
ontwikkelen door middel van het International Exchange, Sponsoring Sportief Talent en het Stichting Activity
Foundation Scholarship. Daarnaast levert de stichting een bijdrage aan interventieprogramma’s voor sportparticipatie
voor jongeren tussen de 13 en 21 jaar. En eens in de vier jaar organiseert, sponsort en begeleidt zij het Wereld
Kampioenschap Kyokushin Karate.

Wat krijg ik ervoor terug?
Als WK sponsor van de Activity Foundation stimuleert u mensen, jong en oud, om in beweging te komen, en daarmee
levert u een prachtige bijdrage aan de samenleving! Ook creëert u de mogelijkheid om een talent zich te laten
ontwikkelen tot op wereldniveau. Daarnaast krijgt u de kans voor het fungeren in een waardevol netwerk én u krijgt de
kans om uw ondernemerschap en creativiteit in te zetten voor onze activiteiten. Wanneer u een pakket kiest krijgt u ook
de mogelijkheid tot adverteren in het Magazine van The Inner Way, op een banner tijdens een groot internationaal karate
toernooi De Waterpoort Cup en/of op de Social media kanalen van Sportclub F en F en de Activity Foundation!
Digitaal materiaal om te drukken in het Clubblad of op de Banner graag volledig opgemaakt in .eps, 300 dpi, formaat aanleveren. En
digitaal materiaal voor Social Media en de website volledig opgemaakt in .jpg/.png formaat aanleveren.

Klinkt fantastisch! Hoe wordt ik WK sponsor?
U hebt de keuze tot verschillende opties. U kunt Vriend worden voor minimaal €85,- per jaar, donateur d.m.v. Pakket A,
B of C, of een door u gekozen bedrag.
U wordt WK sponsor van de Activity Foundation door het inschrijfformulier hiernaast in te vullen en in te leveren bij
degene die u sponsort, op de Lange Veemarktstraat 3, 8601 ET Sneek, of te mailen naar info@activityfoundation.nl.

Betaling en annulering
De betaling van het gekozen bedrag door u, wordt eenmalig dan wel jaarlijks van uw rekening afgeschreven in de lopende
maand van uw inschrijfdatum, na het indienen van uw inschrijfformulier, afhankelijk van de keuze die u maakt.
Kijk voor info op www.activityfoundation.nl of vraag ernaar bij de balie van Sportclub F en F aan de Lange
Veemarktstraat 3 in Sneek.

Inschrijfformulier
Naam contactpersoon
Bedrijfsnaam
Adres
Telefoonnummer
e-mailadres
IBAN NL
Ik sponsor

Ik steun Stichting Activity Foundation (u mag één of meerdere keuzes aanvinken) :
□
□

Als vriend, met een bedrag van €
(minimaal €85,-)
Als donateur, met
o Pakket A €100,- (Advertentie in The Inner Way Magazine)
Pakket B €150,- (Advertentie in The Inner Way Magazine + advertentie op de Social Media kanalen en de website)
o
Pakket C €250,- (Advertentie in The Inner Way Magazine + advertentie op de Social Media kanalen en de website +
o
banner tijdens een groot internationaal karate toernooi De Waterpoort Cup)

o Een bedrag van €
Ik bied ook graag een extra sponsordienst aan/andere opmerkingen:

Ik ben graag een WK sponsor van Stichting Activity Foundation, omdat:

☐ Ik machtig Stichting Activity Foundation om het hierboven aangegeven bedrag eenmalig af te schrijven van de hierboven genoemde IBAN NL. En ik
verleen hierbij toestemming tot het verwerken van de persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden en het versturen van nieuwsbrieven en
mailings.

Handtekening: _________________________ Datum: ________________ Plaats:______________________

