
Word Huisvriend
Als Huisvriend verbind je je op een 
unieke manier aan het Fonkelhuis. Je 
draagt Stichting Fonkel een warm hart toe 
en bent ambassadeur van het Fonkelhuis. 
Voor € 500,- per jaar ben je Huisvriend 
van Stichting Fonkel, en help je om de 
onvergetelijke Fonkeldagen voor kinderen 
met een beperking mogelijk te maken. 
Huisvriend word je tot wederopzegging.  

Info: 0317 722 729   info@stichtingfonkel.nl

Als dank voor je bijdrage ontvang je: 

• 1 x per jaar het Fonkelhuis als unieke  
lokatie voor een vergadering, personeels- 
uitje of event mét mogelijkheid bezoek aan  
Ouwehands Dierenpark tegen zeer  
gereduceerd tarief; 

• Een jaarlijkse (netwerk)bijeenkomst in het  
Fonkelhuis; 

• Digitaal ‘Sponsor van Stichting Fonkel’  
PR pakket; 

• Het logo van je bedrijf op op onze website; 
• Elk kwartaal een digitale nieuwsbrief. 

Naast maatschappelijk verantwoord ondernemen is een 
donatie doen aan Stichting Fonkel fiscaal aantrekkelijk. 
Je kunt je gift namelijk aftrekken in je aangifte 
inkomstenbelasting.

Steun jij als bedrijf?
Wil jij met je bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en laten zien waar jullie voor staan? 

Het Fonkelhuis, gelegen in Ouwehands Dierenpark, biedt kinderen die 
beperkt worden in het kind zijn een dierbare dag uit. Een dag waarop 
zij zorgeloos mogen spelen, genieten, lachen en volledig kind zijn. 
Hieronder staan de verschilende mogelijkheden 
waarop je ons kunt steunen.

Partner worden
Parners zijn bedrijven die een dienst 
in natura, gesponsord of voor een 
gereduceerd tarief uitvoeren. We werken 
nauw samen met onze partners en zetten 
ze graag in de spotlight.
Start een samenwerking met Stichting 
Fonkel en word partner. We zoeken een 
formule waarin we elkaar versterken. Dit 
kan op verschillende manieren. Partner 
worden is maatwerk. Samen bekijken 
we hoe dit ingevuld wordt.

Sponsor een Fonkeldag
Wil jij als bedrijf voor 4/5 gezinnen 
waarvan een kind beperkt wordt in het 
kind zijn een zorgeloze dag uit mogelijk 
maken? Sponsor dan voor € 1.500,- 
één geheel verzorgde, onvergetelijke 
Fonkeldag voor +/- 20 gasten. We 
kunnen je (bedrijfs)naam aan deze dag 
koppelen, je kan op de dag een kijkje 
komen nemen of helpen als vrijwilliger. 
Ook is het mogelijk een specifieke 
doelgroep/dag te sponsoren.


