WORD
SPONSOR

IJSBAAN
Duiven
10 D E C E M B E R ‘ 2 1 I 9 J A N U A R I ‘ 2 2

IJsbaan Duiven:
waar de Liemers
samenkomt
Met een kerstmarkt voor het goede
doel gaf de Rotaryclub Duiven in
2005 de aanzet tot wat uit zou
monden in het winterevenement van
de Liemers. Twee jaar later werd de
Lionsclub Duiven betrokken bij het
evenement. Beide serviceclubs
hebben samen met veel vrijwilligers
het evenement uitgebouwd. Het
huidige resultaat; de grootste overdekte ijsbaan van Gelderland met
950m2 aan echt ijs!
De organisatie in inmiddels ondergebracht in Stichting Winterevenementen
Duiven. De stichting telt zo’n 150
vrijwilligers. Het stichtingsbestuur
bestaat uit vrijwilligers, waaronder
ook Rotary- en Lionsleden. Samen
runnen zij de ijsbaan; waar jaarlijks
vele enthousiaste mensen elkaar
treffen op de schaats, tijdens het
curlen of als toeschouwer vanuit het
horecapaviljoen.

Stichting Winterevenementen
Duiven organiseert dit unieke
evenement. WORD SPONSOR!
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De ijsbaan voorziet in zoveel meer dan
alleen ijspret ...

Ga schaatsen, curlen én sponsoren met een doel:
kerstpakketten voor degenen die weinig hebben

Vrede, geluk en gelijkheid voor iedereen.
Met deze kerstgedachte in ons achterhoofd, organiseerden wij in 2005 een
kerstmarkt. De opbrengst werd besteed
aan kerstattenties voor de minimagezinnen
in de Liemers. Dat deze kerstmarkt uit
zou groeien tot het grootste winterevenement van de Liemers, hadden wij
niet voorzien!
Jaarlijks ontvangt de IJsbaan Duiven vele
bezoekers. De ijsbaan voorziet in een
behoefte van jong en oud om actief bezig
te zijn, of eenvoudigweg een aangename
tijd door te brengen met het gezin, vrienden
of collega’s.
De ijsbaan voorziet in veel meer dan
ijspret alleen. Met elkaar betekenen we
letterlijk meer voor anderen. Hoe meer
mensen zich vermaken op en rondom het
ijs, hoe beter het is. Niet alleen voor onze
bezoekers; met de opbrengst ondersteunen

we nog altijd de minimagezinnen in de
Liemers.
Om ons doel te bereiken, zijn wij afhankelijk
van de steun van gemeente, betrokken
ondernemers en het publiek. Het vinden
van sponsoren is een grote taak. Hoe
moeilijk het ook is; onze vrijwilligers pakken
deze taak met passie op. Immers; zonder
financiële middelen wordt de ijsbaan niet
opgebouwd. Deel je onze passie? Steun
ons dan met een (financiële) bijdrage. Je
hulp wordt enorm gewaardeerd!
Wij doen ons best ook deze (15e) editie
tot een groot succes te maken. Jij kunt
ons daar bij helpen. Doe je mee?

Rob Vissers
Voorzitter Stichting
Winterevenementen Duiven
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Betrokken en
maatschappelijk
ondernemen
Voor zakelijk de Liemers is de IJsbaan
Duiven dé plek om sociale betrokkenheid te tonen, te netwerken en relaties
op te doen of uit te bouwen.
De curlingcompetitie speelt hierbij een
belangrijke factor; ruim 500 mensen
curlen jaarlijks mee. De impact van
het evenement is enorm. In de Liemers
is de naamsbekendheid 90%, en door
de samenwerking met ondermeer de
KNSB heeft de ijsbaan ook landelijk
naam gekregen. De jeugd leert het
schaatsen op de IJsbaan Duiven.
Met onze partners en al het publiek,
bereiken wij ons doel. Een steuntje in
de rug voor de gezinnen in deze
woon- en werkomgeving die het hard
kunnen gebruiken.
Ondersteun Stichting Winterevenementen Duiven en het goede doel en
lever een bijdrage aan het realiseren
van de IJsbaan Duiven ...

Ben je sociaal betrokken, of heb je
gewoon weer zin in curlen? Word dan
partner van de IJsbaan Duiven. Dit kan
vanaf € 300,-, en het curlen zit daar al
bij in. Kies je favoriete partnerpakket
op het schema hiernaast. Wil je alles
net wat anders? Dat kan! Dan maken
we een pakket-op-maat. Bel gerust
Jan Beekman - 0630490416 - of mail!

MET ELKAAR VOOR ELKAAR

Met elkaar, voor elkaar
Doe mee!

De IJsbaan Duiven kan niet zonder jouw steun,
help mee door een partnerpakket te kiezen ...

Partnerpakketten

Koper
€ 300

Brons
€ 500

Zilver
€ 950

Goud
€ 1.700

Naamsvermelding op
partnerbord bij entree ijsbaan

√

√

√

√

Logo op website en
social media

√

√

√

√

Deelname curlingcompetitie
(1 team)

√

√

√

√

Bord met logo langs de ijsbaan
(198 x 68 cm)

-

√

√

√

Reclame op ledscherm
langs de ijsbaan

-

-

√

√

Logo op
4 bordbusters

-

-

-

√

4 stuks

6 stuks

8 stuks

10 stuks
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Bedragen in euro’s, exclusief btw

1
2
3
4
5
6
7

Vrijkaarten inclusief
schaatshuur
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