Sponsoraanbod

Lume Ladies Light Trail I 30.09.2022
Op vrijdagavond 30 september organiseren Spakenburgse hardloopsters (de SoulSisters)
in samenwerking met vrouwenplatform Lume de 1e editie van de Lume Ladies Light Trail!
Een uniek run of wandeling door het dorp by night, langs én door plekken van licht in
Bunschoten-Spakenburg! Met als doel: samen letterlijk een beweging van licht vormen en
geld inzamelen voor een prachtig goed doel: hulp voor kinderen die slachtoffer zijn van
seksueel misbruik en uitbuiting, een project van Lume Ladie Diordre in Sri Lanka!
Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit prachtige goede doel, willen we onze kosten
zo laag mogelijk houden. Daarom zijn we op zoek naar sponsors voor dit prachtige event! En
daarvoor benaderen we jou!
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Als sponsor bieden we jou:
Een prachtige manier om vorm te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van jouw
bedrijf; zowel lokaal (door de sponsoring van dit lokale initiatief) als wereldwijd: voor
kinderen in Sri Lanka.
Een prachtige manier om jouw bedrijf en jullie maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar
te maken; zowel voor, tijdens en na het event.
Een unieke mogelijkheid voor betrokkenheid en teambuilding door de vrouwen in jouw
bedrijf te laten deelnemen in een bedrijventeam! Deelname mag in eigen bedrijfsshirt om
zo jullie bedrijf zichtbaar te maken!
De mogelijkheid om jouw bijdrage over te maken als gift. Daarmee is jouw bijdrage
aftrekbaar van de Belasting.
Dit event wordt van tevoren actief gepromoot via:
Lokale media (free publicity)
Lokale netwerken en kerken en de deelnemende ‘plekken van licht’
Posters en flyers
Via de kanalen van @wijzijnlume: nieuwsbrief (+ 2.000), website (+5.000 per maand),
socials (+4.500 volgers).
Advertenties;
Online advertising op Facebook en Instagram
Op deze 1e editie verwachten we minimaal 100 deelnemers; er is plek voor maximaal 300
deelnemers. Daarnaast worden toeschouwers actief uitgenodigd om te komen.

We bieden keuze uit 4 sponsorpakketten:
Hoofdsponsor

€ 500,00

Vermelding als sponsor (met logo) op flyers en posters (deze worden verspreid in het dorp:
via winkels, publieke ruimtes, kerken, etc.).
Vermelding als sponsor op de actiewebsite
Vermelding als sponsor in alle berichtgeving; nieuwsberichten en op de socials (Instagram
/ Facebook), inclusief nieuwsbericht naar de deelnemers.
Vermelding op presentatie in de grote zaal (start- en finishlocatie)
Gratis deelname van 1 bedrijventeam (max. 5 personen). Elke deelnemer ontvangt bij
deelname aan de Lume Light Trail een t-shirt, een consumptie en een goodybag.
Deelname met item in de goodybag.
Recht op fysieke aanwezigheid langs de route (invulling in onderling overleg nader te
bepalen).
Recht op fysieke aanwezigheid op finishlocatie (banner / stand / kraampje of nader te
bepalen in onderling overleg.)
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co-sponsor:

€ 375,00

Vermelding als sponsor op de actiewebsite
Vermelding als sponsor in berichtgeving na het event op de socials en in de nieuwsbrief
naar de deelnemers.
Vermelding op presentatie in de grote zaal (start- en finishlocatie)
Gratis deelname van 1 bedrijventeam (max. 3 personen). Elke deelnemer ontvangt bij
deelname aan de Lume Light Trail een t-shirt, een consumptie en een goodybag.
Deelname met item in de goodybag
Recht op fysieke aanwezigheid op finishlocatie (banner / stand / kraampje).

sponsor:

€ 250,00

Vermelding als sponsor op de actiewebsite
Vermelding op presentatie in de grote zaal (start- en finishlocatie)
Vermelding als sponsor in berichtgeving na het event op de socials en in de nieuwsbrief
naar de deelnemers.
Deelname met item in de goodybag
Recht op fysieke aanwezigheid op finishlocatie (banner / stand / kraampje).

sponsoring in natura:
Vermelding als sponsor op de actiewebsite
Vermelding op presentatie in de grote zaal (start- en finishlocatie)
Vermelding als sponsor in berichtgeving na het event op de socials en in de nieuwsbrief
naar de deelnemers.
Deelname met item in de goodybag

Interesse of meer weten?
Neem contact op met Hagar Prins via hagar@wijzijnlume of bel: 06 29210722.

Over Lume:
Lume is een beweging voor en door vrouwen wereldwijd die elkaar inspireren, motiveren en
helpen om het geloof te delen. Klein en praktisch, maar tegelijkertijd; met lef en vol
verwachting!
Lume biedt inspiratie, bemoediging, praktische tips en leuke acties voor het delen van je
geloof! Dat doen we via wijzijnlume.nl en op Insta en Facebook! En omdat we geloven in real
life contact, doen we ook offline te gekke dingen!
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Over het project:
Als goede doel kozen we voor het project van Lume-vrouw
Diordre op Sri Lanka (zie foto). Met haar organisatie LEADS
biedt ze hulp aan kinderen die slachtoffer zijn van seksueel
misbruik en uitbuiting.
Leads is een christelijke hulpverleningsorganisatie in Sri
Lanka. Zij bieden hulp aan kinderen die slachtoffer zijn van
seksueel misbruik en uitbuiting. De twee therapiecentra van
Leads spelen hierin een belangrijke rol. Deze centra zijn
veilige en huiselijke plekken waar kinderen gemiddeld 12
weken verblijven en intensieve zorg en begeleiding krijgen.
Trauma’s
Lume-vrouw Diordre en haar team helpen de kinderen bij de verwerking van hun trauma’s en
onterechte schuldgevoelens. De kinderen (4-18 jaar) krijgen individuele therapie, medische
zorg (indien nodig) en onderwijs (zodat ze bijblijven op school). Daarnaast zijn er verschillende
therapeutische en educatieve activiteiten. Dit helpt de kinderen omgaan met moeilijke
situaties én draagt eraan bij dat ze mooie jeugdherinneringen maken.

Dit maak jij mogelijk:
Met jouw bijdrage maak jij hulp voor kwetsbare kinderen mogelijk! Ter illustratie:
Met 5 euro krijgt een kind 2 dagen therapie.
Met 10 euro krijgt een gezin 2 weken counseling.
Voor 25 euro sponsor je al een maand lang hulp voor 1 kind!
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