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Voorwoord

Sponsorplan Stichting DeSintKan Driel
Voor u ligt het sponsorplan van Stichting DeSintKan Driel. Stichting DeSintKan Driel organiseert
Sinterklaasintochten en Sinterklaas gerelateerde activiteiten voor zowel jong als oud (en in het bijzonder voor de
kinderen in de leeftijdscategorie tot en met 10 jaar). Dit wordt door de volgende doelstellingen ondersteund:
• Kwaliteit waarborgen;
• Lage tarieven hanteren;
• Samenwerking stimuleren.
Stichting DeSintKan Driel is een vrijwilligersorganisatie uit Driel, die al meer dan 30 jaar Sinterklaas en zijn Pieten
verhuren voor Sinterklaasintochten, huisbezoeken, bezoeken op scholen, verenigingen en bedrijven. De stichting
bestaat uit circa 100 enthousiaste vrijwilligers. Wij verzorgen optredens door heel Nederland, maar ons primaire
verzorgingsgebied is de regio KAN (Knooppunt Arnhem Nijmegen). Dit hebben we zelfs vastgelegd in onze
naamstelling (DeSintKan).
Elk jaar komt Sinterklaas in Driel aan op de eerste zondag na de landelijks Sinterklaasintocht en zal hij op 6 december
Driel verlaten middels de Sinterklaasuittocht. In de tussenliggende periode staan er vele activiteiten op de kalender.
Denk hierbij aan de eerder genoemde Sinterklaasactiviteiten, maar ook de jaarlijks terugkerende feestavond
“DrielDraaitDoor“ wordt door DeSintKan georganiseerd.
Voor de organisatie van deze activiteiten is uw hulp van onschatbare waarde! Helpt u ons dit jaar (weer) mee de
kinderen een onvergetelijk en fantastisch Sinterklaasfeest te geven?
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting DeSintKan Driel
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Inleiding

Wat doen wij en wat kunnen wij voor u betekenen?
Het Sinterklaasfeest tot een onvergetelijk ervaring brengen is een doelstelling van Stichting DeSintKan Driel, een
groep enthousiaste vrijwilligers uit Driel. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. We zijn op zoek naar sponsoren die
zich, net als wij, willen inzetten voor een leuke Sinterklaasperiode voor de kinderen en hun ouders.
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De organisatie van het Sinterklaasfeest gaat gepaard met steeds stijgende kosten. Daarbij kunt u denken aan:
• Huurkosten voor het paard van Sinterklaas, boot- en zaalhuur;
• Gedrukte en digitale media t.b.v. programmaboekje en promotie;
• Organisatie van diverse activiteiten;
• Aanschaf van nieuwe pakken en materialen.
Stichting DeSintKan Driel en haar vrijwilligers nemen het surplus van de begroting voor hun rekening. De vrijwilligers
dragen elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan de organisatie.
Daarnaast zijn overheidssubsidies altijd een belangrijke bron van inkomsten voor het organiseren van het
Sinterklaasfeest in Driel geweest. Echter ondersteunt de gemeente Overbetuwe sinds 2008 geen
Sinterklaasactiviteiten meer. Dit past niet binnen het beleid van de gemeente.
Daarom zijn sponsoren voor een stichting als de onze van onschatbare waarde. De bijdrage die u levert geeft
DeSintKan onder andere de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, materialen te vernieuwen en (nieuwe)
activiteiten te ontplooien. Dit komt de uitstraling en de levendigheid van Driel, DeSintKan en haar vrijwilligers ten
goede. Een levendige organisatie trekt meer vrijwilligers en meer publiek, met als resultaat extra inkomsten voor de
stichting en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Om u als sponsor optimaal te laten profiteren van de
samenwerking, neemt DeSintKan alleen producten en diensten af van onze sponsoren, mits deze beschikbaar zijn.
Dit heeft de laatste jaren al geresulteerd in een jaarlijkse besteding van circa €10.000 bij de Drielse ondernemers. Op
deze manier werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen Stichting DeSintkan Driel.
Veel van de huidige sponsoren van DeSintKan zijn een overeenkomst aangegaan, niet alleen om hun eigen
naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid in de gemeenschap te vergroten, maar vooral ook omdat ze
de stichting en haar vrijwilligers een warm hart toedragen. DeSintKan zal alles in het werk stellen om de eer en goede
naam van de sponsoren hoog te houden en de uitstraling van Stichting DeSintKan Driel correct en sfeervol te houden.
Dit om er voor te zorgen dat DeSintKan het waard blijft om als sponsor te steunen.
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Sponsorpakketten
Wat kunnen wij u bieden?
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Sponsormogelijkheden op maat
Bent u als organisatie zelf in het bezit van professionele reclame uitingen zoals bijvoorbeeld banners, vlaggen,
spandoeken, triomfbogen of gadgets voor de Sinterklaasliefhebbers? Of wil je Stichting DeSintKan Driel op een
andere manier sponsoren? Dan is sponsoring op maat ook mogelijk!
Vragen?
Met vragen over de sponsorpakketten of sponsoren op maat kan je contact opnemen met de organisatie van
Stichting DeSintKan Driel via info@desintkan.nl.
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Voordelen

Wat zijn uw voordelen?
Als sponsor krijgt u het recht om uw bedrijfsnaam en/of het logo en uw websiteadres te vermelden op en in diverse
uitingen rondom het Sinterklaasfeest. Denk bijvoorbeeld aan onze website www.desintkan.nl, welke in de
Sinterklaasperiode een bezoekersaantal van gemiddeld 250 bezoekers per dag realiseert en het programmaboekje,
met een oplage van 5000 stuks, dat in Driel en de Schuytgraaf wordt verspreid. Maar ook spandoeken op locatie en
vermelding in een persbericht behoren tot de mogelijkheden.
Daarnaast maakt Stichting DeSintKan Driel actief gebruik van diverse social media kanalen. Denk hierbij o.a. aan
Facebook en Twitter. Voor impressievideo’s maken we gebruik van ons YouTube kanaal.
facebook.com/desintkan
flickr.com/photos/desintkan
twitter.com/desintkan
youtube.com/desintkan
Mocht u naar aanleiding van dit sponsorplan nog vragen hebben of extra informatie willen ontvangen, dan kunt u
contact met ons opnemen.

Digitale advertenties kunt u mailen naar media@desintkan.nl.

Stichting DeSintKan Driel
p/a van Rooijenstraat 10
6665 GG DRIEL
i | www.desintkan.nl

Ontwerp en realisatie
Welroos Media
i | www.welroosmedia.nl

Wij danken u voor uw
steun en vertrouwen.

