SPONSOR KRANT
2019
Jeugdstad zoekt sponsors
Jeugdstad is al 46 jaar een begrip in
Vlaardingen. Vele ouders en grootouders
van de kinderen van nu zijn al als kind naar
Jeugdstad geweest. U ook waarschijnlijk. Nog
steeds draait Jeugdstad geheel op vrijwilligers
en sinds 1994 met sponsors.

Interessante informatie:

Het is ieder jaar weer een uitdaging om financiën bij elkaar te sprokkelen voor weer een editie Jeugdstad.
De entreeprijs van € 5,00 voor de kinderen willen we
niet verder verhogen, omdat we vinden dat iedereen
een of meerdere dagen naar jeugdstad moet kunnen
komen. Is de prijs te hoog dan wordt het bezwaarlijk
voor veel gezinnen.

 Jeugdstad 46e editie
 Er zijn dagelijks rond de
300-500 kinderen
 23, 24, 27, 30, 31 december
2019 en 2 Januari 2020
 Dagelijks van
10.00 -16.00 uur

Wij hebben uw hulp nodig!
Naast de subsidie van de gemeente Vlaardingen en
een bijdrage van het Fonds Schiedam-Vlaardingen en
om-streken, hebben wij steun nodig van u als persoon,
bedrijf of instelling. Over het hoe en wat kunt u op de
volgende bladzijden lezen.

Jeugdstad locatie
Jeugdstad vind plaats in het oude pand van Indupak
naast Leen Bakker (Produktiestraat 2)

www.jeugdstad.nl

Maakt u Jeugdstad weer mogelijk?
Uw bijdrage aan Jeugdstad kan op diverse manieren.
 Een bijdrage in geld voor activiteiten elk bedrag is hier
welkom.
H
 et sponseren van een grote activiteit met een
bedrag van € 500,- tot € 2500,H
 et plaatsen van een branded Social Media post
op de Facebook en Instagram pagina van Jeugdstad
t.w.v. € 100,- incl. btw in de vorm van een opgemaakte
advertentie.

Ook in natura zijn bijdragen mogelijk
 Latten, plaatjes hout, spijkers, hamers en ander gereedschap.
 Glasplaatjes, potjes, grote vellen dik papier, koperplaatjes, katoen en wol.
 Voor opbouw en afbreken: palletwagens, ladders, een stelling.
T
 egoedbonnen voor kinderen: dinertje, feestje, toegangskaartje en
gewoon prijsjes
M
 ankracht: hulp bij opbouw en afbraak én/of als
begeleiding in de stands (3 of 6 dagen)

Wat krijgt u als
Jeugdstadsponsor:
V
 ermelding op de sponsorlijst met een beamerpresentatie in de hal en op
het sponsorbord.
 Naamsvermelding / of uw vlag bij een grote activiteit
 Naamsvermelding op onze internetsite en/of een link naar uw bedrijf
 Een uitnodiging om Jeugdstad te bezoeken met gratis toegang voor uw kinderen
 Vele blije Jeugdstad bezoekers
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'Jeug
de kerstvakantie!'
www.jeugdstad.nl

Hoe kunt u zich aanmelden voor Jeugdstad
U
 kunt zich aanmelden via de website www.jeugdstad.nl onder het kopje sponsors/
sponsorformulier
 U kunt een email sturen naar info@jeugdstad.nl
 U kunt ons bellen: Johan van der Vlugt 06 53711680
 U kunt een afspraak met ons maken, wij komen graag bij u langs om het een en ander
met u te bespreken. (via email of mobiel)
U
 kunt het antwoordformulier insturen naar Secretariaat Jeugdstad,
Zuidbuurt 43, 3141 EN Maassluis

Wanneer is Jeugdstad
Jeugdstad 2019 wordt dit jaar gehouden op:
23, 24, 27, 30, 31 december 2019 en 2 Januari 2020.
Dagelijks verwachten we rond de 300-500 kinderen die
met zo’n 20 activiteiten bezig kunnen zijn.
Rond de 100 vrijwilligers en stagiares zorgen ervoor dat
de kinderen weer van alles kunnen doen.
Kent u Jeugdstad nog niet, kijk dan op onze
vernieuwde website www.jeugdstad.nl

Wat is er zoal te doen:
Op creatief gebied is er schilderen op schildersezels,
muziek-instrumenten maken van waardeloos materiaal,
kinderkookcafé, knutselen, schminken en kappen.
Technieken worden beoefend als: solderen, hout en leer
inbranden, emailleren, timmeren, chemie en ehbo. Sport:
circusactiviteiten, klauterbaan, abseilen
Ontspanning: podium, goochelen en poffertjes eten, film
kijken en optreden in talentenjacht.

volg ons op:

SPONSOR KRANT

Jeugdstad is in 1974 begonnen op aanvraag
van de politie om iets te organiseren voor
de basis schooljeugd in de kerstvakantie.
Vele kinderen hadden niets te doen en
haalden kattenkwaad uit.
De ambtelijke commissie kindervakantie besteding werd opgericht o.l.v. Dhr. Bosman, ambtenaar
jeugdzaken en zo werd Jeugdstad een feit.
Vanaf 1989 heeft stichting Jeugdstad de activiteit overgenomen. Na de bezuinigingsronde van 1994
is de subsidie gehalveerd en zijn we afhankelijk van bijdragen van sponsors en fondsen. Gelukkig is
dit tot op heden goed gelukt.

Ook in
dit rijtje?
Stichting Jeugdstad
Vlaardingen
 Postadres: Zuidbuurt 43,
3141 EN Maassluis
 Bezoekadres:
Produktiestraat 2,
3133 ES Vlaardingen
 06 53 71 16 80
 info@jeugdstad.nl

Creatieve partner:

Bekijk de website!

www.jeugdstad.nl

