Evenementen EHBO Pijnacker
Secretariaat: Wim Tas
Julianalaan 37
2641 HB Pijnacker
Tel: 06-30256137
Web-site: www.evenementenehbopijnacker.nl
E-mail: info@evenementenehbopijnacker.nl

Sponsoring
Geachte Heer/Mevrouw,
Evenementen EHBO Pijnacker (EEP) is een onderdeel van STREEP.
STREEP staat voor Stichting Training E.H.B.O. Evenementen Pijnacker.
EEP verzorgt in Pijnacker de EHBO bij diverse evenementen.
Wij verlenen EHBO met een groep Eerste Hulpverleners, waarvan sommige meer dan 20 jaar ervaring
hebben als hulpverlener bij veel Pijnackerse evenementen, zoals:

Jeugdland / de Paasloop / Wielerrondes / Run-Bike-Run / schooltoernooien

Voetbal-, handbal-, tennis-, hockeytoernooien

diverse wijkfeesten en nog veel meer.
Onze EHBO'ers zorgen voor een veilig evenement veelal op non-profit basis.
Onder het verzorgen van de EHBO verstaan wij het aanwezig zijn met gediplomeerde EHBO'ers, alsmede
het verzorgen van het materiaal zoals verbandtas(sen), herkenbare kleding, dekens, brancard, stretcher,
water, rolstoel(len) etc.
Voor deze materialen hebben wij een aanhangwagen aangeschaft waarin alles in één keer naar een
evenement is te vervoeren. Aan deze aanhangwagen, verbandmateriaal, verzekering enz zijn kosten
verbonden. Evenals aan het opstarten en in standhouden van een website met de mogelijkheid voor het
aanmelden van een evenement voor bijstand van EHBO'ers, portofoons, AED's enz.
Hiervoor benaderen wij u om ons te sponsoren.
Wij kunnen uw naam dan uitbrengen op de aanhangwagen en op de website (via een banner).
De kosten zijn € 150,00 per jaar(voor 2 zijkanten) of € 100,00 per jaar voor voor-en achterkant van de
aanhangwagen.
Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Wij willen graag een sponsorcontract met u afsluiten voor onbepaalde tijd (opzegging zie
sponsorovereenkomst).
Het maken van de stickers kost + € 80,00 (excl montage, excl btw).
Dit indien uw logo bij de Impressed, Weteringweg 11 te Pijnacker bekend is, anders worden ook
zetkosten berekend + € 20,00. Deze facturering gaat via de Impressed i.v.m. de btw.
Nu u geïnteresseerd bent geworden wil ik het bovenstaande graag met u bespreken.
Bel mij even om een afspraak te maken zodat ik langs kan komen.
Ook is het mogelijk om gelijk de sponsorovereenkomst in te vullen.
Cees van der Ende
Bestuurslid STREEP, afd. PR/materialen
015-3694279/06-22573944

