Voorbeeld laagdrempelige sponsoring
Benaderen middelgrote en kleine bedrijven in de regio
Bij voorkeur via via benaderen
Een soort vrienden zoeken nieuwe vrienden (werkt beter dan zelf benaderen)
Eventueel adressen kopen via de Kamer van Koophandel
Vóór het samenstellen van sponsorpakketten gesprekken voeren met enkele vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven om af te tasten wat de mogelijkheden en interesses zijn.
Ook vooraf het doel vaststellen (bedrag xxx). Dan bedenken hoe kan dat bedrag binnengehaald worden
(minimum aantal deelnemers)
U schenkt: € xxxxxx
U ontvangt:
Mooi beeldje/grafiek/foto speciaal gemaakt voor deze gelegenheid
Vermelding op bord / boek in de entreehal
Vermelding in advertentie in lokale krant bij opening museum
1 x per jaar mogelijkheid tot ontvangst va max. xx personen
rondleiding voor xx personen door Hattem
uitnodiging voor xx personen voor officiële opening
Gratis xx entreekaartjes voor personeelsleden
Lot om mee te dingen naar uniek kunstwerk
Etc
U schenkt € xxxxx
U ontvangt:
Vermelding op bord / boek in de entreehal
speciale ontvangstmiddag sponsors voor x personen
rondleiding voor xx personen door plaats x
gratis xx entreekaartjes voor personeelsleden
Lot om mee te dingen naar uniek kunstwerk
Een en ander is natuurlijk naar eigen inzicht uit te breiden met andere acties of in te perken
Tegenprestatie moet realiseerbaar zijn, van goede kwaliteit, passen bij het museum. De kosten moeten
ruimschoots terugverdient worden.

Kosten: Actie vergt vóórinvestering!
Maken van een brochure (productie en uren)
Verspreiding en reacties
Kunstwerken (lokale kunstenaar?)
Advertentie in de krant
Bord/boek in entreehal
Ontvangst sponsors
Entreekaartjes
Opmerkingen
- Wie kan benaderd worden voor informatieronde?
- Is er een actuele lijst van bedrijven in de regio met naam van directeur?
- Hoeveel bedrijven kunnen benaderd worden, wat is de verwachte respons: hoeveel is er beschikbaar voor
voorinvestering?
- Welke bedrijven hebben in verleden al gedoneerd?
- Zijn zij bereid anderen aan te sporen ons te helpen?
- Uitzoeken of een schenking aftrekbaar is van de belasting?
- Notaris vragen naar andere mogelijkheden (lijfrenteschenking door particulieren)
- Staan we open voor giften in natura, nemen we die mogelijkheid op in de lijst? (wat hebben we nodig?)
- Welke kunstenaar(s) kunnen benaderd worden?
- Wie is contactpersoon?

