• HOOFDSPONSORS
• VRIENDEN VAN CAMINO
• VRIJWILLIGE DONATIES

( EENMALIG )

• VRIJWILLIGE DONATIES

(PERIODIEK)

• SPONSORING IN NATURA

Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden van sponsoring?
Stuurt u dan een mail aan: Annemarie Kraaijvanger, Coördinator&PR
( annemarie@ooc-camino.nl ). Zij neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.
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HOOFDSPONSORS
Een OOC Camino - hoofdsponsor is een bedrijf dat of organisatie die:
• goed bekend staat;
• over nuttige netwerken beschikt;
• potentiële nieuwe hoofdsponsors wil aandragen
• goed geïnformeerd is en nauw betrokken blijft bij OOC Camino
• weet waar OOC Camino voor staat
• het eigen bedrijf communicatief wil inzetten voor de promotie van OOC Camino
• daarbij gebruik maakt van de door OOC Camino aangereikte middelen: logo,
folders, posters
• zich gedurende tenminste drie jaar als hoofdsponsor wil binden
• jaarlijks een bedrag van minimaal € 2500,- sponsort
De tegenprestaties die wij kunnen leveren:
• ter beschikking stellen van logo, folders in een display en posters
• vermelding op de website met logo en website als hoofdsponsor
• vermelding bij presentaties en eventuele nieuwsbrief
• uitnodigen voor/attenderen op relevante activiteiten, zoals open dagen
• uitbreiding van uw netwerk
• hoofdsponsors kunnen, in overleg, gebruik maken van de ruimten van OOC Camino
voor bijvoorbeeld een teamoverleg of vergadering. Ook kunnen wij bijv. een
workshop voor u of uw medewerkers organiseren.
• OOC Camino kan voor de hoofdsponsor, indien gewenst, in het bedrijf
voorlichting geven over omgaan met kanker op het werk of over hoe om te gaan
met een collega bij terugkeer naar werk na kanker. Samen met u inventariseren
wij waar de behoefte op dat moment ligt en vervolgens wordt een vakkundig
specialist uit ons ruime netwerk ingeschakeld.
• Uiteraard staat het ontmoetingscentrum ook voor u, uw werknemers en hun
familie klaar waar nodig!
Een hoofdsponsorschap draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Hierbij bieden wij u graag deze mogelijkheid om dit lokaal in te zetten!
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VRIENDEN VAN CAMINO
Vrienden van Oncologisch Ontmoetingscentrum Camino (OOC Camino)
Steeds meer bedrijven kiezen voor de koppeling van zakelijke en
maatschappelijke belangen.
Door OOC Camino te sponsoren levert u een inspirerende bijdrage aan de
samenleving.
Mensen die door de diagnose kanker weinig perspectief op herstel hebben, of
hebben gehad, of hun naasten, hebben de steun van ons, OOC Camino, hard nodig.
Om OOC Camino structureel draaiende te kunnen houden is er geld nodig. Voor
bijv. het opleiden van onze vrijwilligers, het organiseren van activiteiten en de
kosten van onze toekomstige huisvesting.
Wat vragen wij u?
Om te zorgen voor een meer vaste inkomstenbron vragen wij bedrijven,
organisaties en particulieren zich aan te sluiten bij onze Vriendenclub. Deze gaat
ervoor zorgen dat de exploitatiekosten voor drie jaar worden gedekt zodat het
huis met minder financiële zorgen kan worden gerund. Voor alle vrienden worden
interessante bijeenkomsten georganiseerd. OOC Camino houdt de leden op de
hoogte houden van het reilen en zeilen binnen het ontmoetingscentrum.
U kunt op meerdere manieren lid worden van de vriendenclub van OOC Camino.
U wordt:
•

Hartsvriend door drie jaar achtereen minimaal € 2500 te doneren.

•

Boezemvriend door drie jaar achtereen € 1000 te doneren.

•

Huisvriend door drie jaar achtereen € 500 te doneren.

•

Caminovriend: door jaarlijks, periodiek of eenmalig, een door uzelf te kiezen
bedrag van € 10, € 25, € 50 of € 100 te doneren

•

Mediavriend, een eretitel voor die huis-aan-huisbladen of kranten die met
enige regelmaat, drie jaar achtereen, berichten over OOC Camino publiceren.
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Wat krijgt u terug?
• Wij verzorgen nieuwsitems op de website en nieuwsbrieven per mail.
• Vrienden krijgen een plek op de website, hartsvrienden met logo en
website, boezemvrienden met website, huisvrienden en mediavrienden met
naam.
• Caminovrienden worden in principe niet vermeld op de website. Zij dragen
ons een warm hart toe, zonder vooraf vastgelegde tegenprestatie.
Uiteraard zijn zij altijd welkom in ons ontmoetingscentrum.
• Leden van de vriendenclub van OOC Camino kunnen, in overleg, gebruik
maken van de ruimten van OOC Camino voor bijvoorbeeld een teamoverleg
of vergadering. Het verzorgen van een workshop behoort ook tot de
mogelijkheden.
• Vrijwilligers verbonden aan OOC Camino kunnen voor de vrienden, indien
gewenst, in het bedrijf voorlichting geven over omgaan met kanker op het
werk of over hoe om te gaan met een collega bij terugkeer naar werk na
kanker.
• Uiteraard staat het uitgebreide informatiecentrum voor u en uw
werknemers en hun familie ter beschikking!
• U wordt uitgenodigd voor/geattendeerd op relevante activiteiten, zoals
open dagen of netwerkbijeenkomsten.
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Sponsoring "in natura"
Het is uiteraard mogelijk om ook "in natura", eenmalig of gedurende een kortere
of langere periode te sponsoren.
Hieronder treft u een aantal mogelijkheden aan.
Ook als u zelf een goed idee heeft horen wij dat graag!
Mogelijkheden voor sponsoring "in natura" in willekeurige volgorde:
• Specifieke aanschaf van bijvoorbeeld een boekenkast of boeken voor onze
bibliotheek
• Koffie en thee voor onze gasten
• Ondersteuning voor of in overleg organiseren van een activiteit
• Advertentieruimte in dag- of weekbladen, themakranten, bedrijfsbladen
• Bloemen, Kerstversiering etc.
• Koekjes bij de koffie/thee voor onze gasten
• Een cadeau/activiteit voor onze vrijwilligers
• Schoonmaakmiddelen en materialen voor reguliere en grote schoonmaak
• Verzorgen van de jaarrekening
• Onderhoud en service ICT apparatuur
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Vrijwillige donaties (eenmalig en periodiek)
Donaties zijn heel belangrijk voor het voortbestaan van OOC Camino. Geld is
nodig voor o.a. de huur van het gebouw, activiteiten, coördinator, koffie, thee en
vrijwilligerskosten zoals training en scholing.
Dankzij financiële bijdragen van het bedrijfsleven en particulieren en sponsoring
"in natura" bestaat onze stichting. Alle bedragen, groot en klein, zijn welkom.
Voor ons is elke euro er een die telt.
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