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Algemeen 

Stichting Kindervakantieland Almere organiseert vakantieweken voor kinderen van zes tot twaalf jaar, die als 

gevolg van hun thuissituatie niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben om met vakantie te gaan. In het 

vakantiehuis van Kindervakantieland op Stadslandgoed De Kemphaan kunnen deze kinderen een hele  week 

onbezorgd kind zijn. 

 

Het werk van Kindervakantieland kan niet zonder steun van sponsoren worden verricht. Sponsoren zorgen voor een 

onmisbare bijdrage.  Wij streven ernaar jaarlijks zes à zeven vakantieweken te organiseren en dat is niet mogelijk 

zonder fondsenwerving. 

 

De vakanties, voor ruim 180 kinderen,  worden voor de kinderen verzorgd. Per kind vragen wij een kleine eigen 

bijdrage. Niet alle gezinnen kunnen deze bijdrage betalen.  

De directe kosten voor de vakantieweken bedragen ongeveer € 35.000,- op jaarbasis. Kindervakantieland zoekt 

sponsors omdat een dergelijk bedrag niet beschikbaar is uit de exploitatie van het vakantiehuis. Ook hebben we 

behoefte aan voorzieningen of spullen. Hiervoor benaderen we gericht sponsoren. 

 

De organisatie bestaat uit veel vrijwilligers, het bestuur en de raad van Advies die het mogelijk maken om deze 

vakanties elk jaar weer te realiseren. 

 

Doelstelling sponsoring 

Wij zoeken sponsoren die ons incidenteel of bij voorkeur gedurende meerdere jaren willen ondersteunen. Ook 

spontane aanbiedingen om Kindervakantieland te sponsoren zijn van harte welkom. Zo zijn  we graag het goede 

doel bij opleveringen van bouwprojecten, jubilea, sportwedstrijden, evenementen, etc. 

 

Vormen van sponsoring bij Kindervakantieland 

Voor onze sponsors hebben wij verschillende mogelijkheden: 

 

Hoofdsponsors 

Een hoofdsponsor ondersteunt Kindervakantieland voor een periode van minimaal 3 jaar met een jaarlijks bedrag 

vanaf € 5.000.  

 Directe naamverbinding aan Kindervakantieland 

 Waar mogelijk naamvermelding in alle overige communicatie-uitingen van Kindervakantieland zoals 

persberichten, posters en folders en website  

 Vermelding met logo op de Kindervakantieland website met link naar uw internetpagina  

 Naam/ logo vermelding tijdens diverse evenementen 

 

Sponsors 

Een sponsor ondersteunt Kindervakantieland voor een periode van minimaal 3 jaar met een jaarlijks bedrag van € 

1.000 of meer 

 Directe naamverbinding aan Kindervakantieland  

 Waar mogelijk naamvermelding in alle overige communicatie-uitingen van Kindervakantieland zoals 

persberichten, posters en website  

 Vermelding met logo op de Kindervakantieland website met link naar de internet pagina van de sponsor.  

 

 

 



Donateurs 

Kindervakantieland kent diverse andere vormen van sponsoring die aantrekkelijk zijn: 

 De Club van 100: Particulieren dragen hun steentje bij door lid te worden van de Club van 100 en 

verbinden zich hiermee voor langer tijd aan Kindervakantieland  

 De Club van 250: Voor ondernemers en particulieren presenteren wij de Club van 250 , een initiatief dat 

ondernemers maar ook particulieren in staat stelt om met een bijdrage van € 250 per jaar voor een aantal 

jaren een wezenlijk aandeel te hebben in de ondersteuning voor het werk van Kindervakantieland. 

Concreet kan de stichting voor elke € 250 één kind een fantastische vakantieweek aanbieden.  

 Spontane giften, acties en evenementen. Wij zijn blij met elke bijdrage. Zowel in natura als financieel. 

Denk hierbij aan tuin onderhoud, vervanging van interieur, en jaarlijks onderhoud van huis en inboedel. 

Diensten en/of goederen tijdens de vakantieweken en/of sponsoring tijdens speciale evenementen. 

 

VRIJWILLIGERS 

Het succes van onze vakantieweken is voor het grootste deel afhankelijk van onze vrijwilligers. Voor de begeleiding 

van de kinderen zijn veel vrijwilligers nodig. Week coördinatoren, kinderspel begeleiding, administratief en niet te 

vergeten keuken personeel! Aanmelding van vrijwilligers kan plaatsvinden via onze website.  


