Sponsorformulier
De Scouting Subanhara Liemersgroep bezorgt al sinds 1945 een fijn en
leerzaam tijdverdrijf voor kinderen uit meer dan 100 gezinnen in
Zevenaar en omstreken. Iedere week organiseert een enthousiast
leidingteam een fantastische samenkomst vol avonturen, gezelligheid en
uitdagingen.
Scouting zorgt ervoor dat de kinderen spelenderwijs zelfstandig,
zelfredzaam en behulpzaam naar anderen worden. Dit lukt het beste met
de juiste middelen waar wij graag uw medewerking voor vragen.
U kunt een plek op ons sponsorbord verwerven door jaarlijks te kiezen
voor één van onderstaande mogelijkheden.
Hierdoor laat u zien begaan te zijn met de jeugd, middenin de
samenleving te staan en visie op de toekomst te hebben.

100 euro per jaar
Uw bedrijfslogo en bedrijfsnaam in ons
papieren en digitale clubblad, op onze
website sponsorpagina en op het
sponsorbord dat prominent in onze gang
hangt!
75 euro per jaar
Uw bedrijfslogo en
–naam op onze
sponsorpagina van
onze prachtige en
moderne website!

50 euro per jaar
Uw bedrijfslogo en –naam op een halve
pagina van ons papieren én digitale clubblad
(A5). Deze wordt minimaal driemaal per jaar
onder onze leden, vrijwilligers, zakenpartners
en geïnteresseerden verspreid!

Voorwaarden en ‘kleine lettertjes’ inzake Sponsoring van
de Scouting Subanhara Liemersgroep Zevenaar

Door onderstaand formulier in te vullen verklaart u de Scouting
Subanhara Liemersgroep jaarlijks te sponsoren voor een vast bedrag.
Dit sponsorbedrag wordt iedere eerste dag van het jaar automatisch
van uw rekening afgeschreven. Dit geschiedt per machtiging.
Stopzetten kan op ieder moment door een e-mail te sturen naar
penningmeester@subanharaliemersgroep.nl.
Uw sponsoring is aftrekbaar van de belasting.
De groep zal binnenkort per e-mail contact met u opnemen over de
gegevens die wij voor uw bedrijf zullen uiten zoals uw logo,
bedrijfsnaam en lettertype.
Bedrijfsnaam:
Voorletters en naam
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
E-mail:
Telefoon:
URL:
Sponsorbedrag:
€
IBAN nummer vd bank:
Datum:
Handtekening:

Ga naar www.subanharaliemersgroep.nl/sponsoring voor de voorwaarden en de kleine lettertjes.

Pas op! Uw klandizie kan ineens toenemen. Tevens loopt u kans plots door kinderen op straat
vriendelijk begroet te worden. Ook kan er zich bij iedere sponsoring een weldadig gevoel van
u meester maken. Dit is normaal. U hoeft geen arts te raadplegen.
Kijk op www.subanharaliemersgroep.nl onder sponsoring voor alle sponsorvoorwaarden en meer kleine lettertjes.

