
OMDAT WIJ ONTWIKKELING MOGELIJK WILLEN MAKEN VOOR IEDER KIND. 
U TOCH OOK? 

WORD SPONSOR!

Stichting Support4Specials zet zich actief in en zamelt geld in 
om kinderen vanaf 3 jaar met een geestelijke en/of lichamelijke 
beperking dolfijntherapie te laten volgen op Curaçao. 

Bedrijven, maar ook particulieren, die de doelstellingen van de 
stichting Support4Specials een warm hart toedragen zijn welkom! 
Hoe meer geld er wordt ingezameld, hoe meer speciale kinderen 
dolfijntherapie kunnen volgen met als doel de levenskwaliteit van 
deze kinderen te verbeteren.

Als stichting bieden wij verschillende mogelijkheden om als 
sponsor uw naam te verbinden aan dit geweldige doel. 
Zo kunt u zowel aan uw omgeving als aan uw eigen personeel uw 
betrokkenheid en uw verantwoordelijkheidsgevoel kenbaar 
maken voor ondersteunende dolfijntherapie. 

Stichting Support4Specials heeft de ANBI-status en alle donaties aan de stichting zijn 
voor bedrijven fiscaal gunstig.
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SPONSORMOGELIJKHEDEN

* Voor al onze sponsorpakketten geldt dat een vermelding op sociale media en op onze website 
altijd optioneel is!

Kijk voor meer informatie op: www.support4specials.nl/steun-ons

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw bedrijfsnaam te verbinden aan het goede doel 
Support4Specials. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor één van onze sponsorpakketten.* 
Maar er is meer mogelijk. Bekijk de verschillende sponsormogelijkheden. 

Platinum sponsorpakket (voor ondernemers met een bijzonder groot hart)
Sponsor 5 jaar lang €1.440 euro per jaar. Op deze manier sponsort u 1 therapie voor een kind 
(ter waarde van €7.200 euro). Mocht u kiezen voor dit pakket, gaan wij graag met u in gesprek wat 
wij als stichting voor u kunnen betekenen. 

Sponsoring op maat
Wij denken graag met u mee en wij vinden het belangrijk dat u als ondernemer aan kunt geven 
wat uw wensen zijn rondom sponsoring. Voldoet een van onze sponsorpakketten niet aan uw 
wensen en wilt u liever op een andere manier een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op!

Sponsoring in natura
Wij kunnen banners, (beach)vlaggen, folders en andere promotiematerialen goed gebruiken om 
onze stichting meer bekendheid te geven. Wilt u liever geen bijdrage leveren in de vorm van geld? 
Dan kunt u ons ook uitstekend helpen met een donatie of schenking van goederen. 

Andere mogelijkheden om onze stichting te steunen:
inzamelen lege cartridges | inzamelen oude telefoons 
emballage actie | sponsorloop | collecte 



SPONSORPAKKETTEN

BRONS

250 EURO 
PER JAAR

• Vermelding van uw logo met 
  link op de website van Stichting 
  Support4Specials

• Vermelding in de nieuwsbrief van    
  Support4Specials 

• Bericht op sociale media
  dat uw organisatie Stichting 
  Support4Specials steunt 

• 1x per jaar een persoonlijk 
  aandenken aan een succesvolle    
  dolfijntherapie

ZILVER

500 EURO
PER JAAR

• Vermelding van uw logo met 
  link op de website van Stichting 
  Support4Specials

• Vermelding in de nieuwsbrief van    
  Support4Specials 

• Bericht op sociale media 
  dat uw organisatie Stichting 
  Support4Specials steunt 

• 1x per jaar een persoonlijk 
  aandenken aan een succesvolle    
  dolfijntherapie

• Uitnodiging voor een 
  zomers strandevenement

GOUD

1000 EURO (OF MEER)
PER JAAR

• Vermelding van uw logo met 
  link op de website van Stichting 
  Support4Specials

• Vermelding in de nieuwsbrief van   
  Support4Specials 

• Bericht op sociale media 
  dat uw organisatie Stichting 
  Support4Specials steunt 

• 1x per jaar een persoonlijk 
  aandenken aan een succesvolle   
  dolfijntherapie

• Uitnodiging voor een
  zomers strandevenement

• Een Support4Special film met         
  bedrijfslogo voor plaatsing op eigen   
  website & sociale media
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