
Sponsoring

Jinotega  
Vogeltjesrace 2023



 Uw logo vermeld op flyers, website, spandoeken langs parcours en 
bij entree VIP genodigden

 Uw logo staat prominenter op alle uitingen (spandoeken en 
banners), zodat duidelijk is dat u hoofdsponsor bent

 U ontvangt 100 Jinotega Vogeltjes (tevens uw lotnummers voor 
uzelf of uw relaties

 Uw logo staat prominent vermeld op de website als sponsor
 Uw bedrijfsnaam wordt omgeroepen als prominent sponsor van het 

evenement voor en na de prijsuitreiking
 U bent als sponsor voor, tijdens en na het evenement welkom in de 

VIP ruimte. Voor uzelf en/of uw gasten ontvangt u voor tien 
personen consumptiebonnen. (drank en borrel arrangement

 Twee van uw medewerkers / gasten mogen helpen bij de 
tewaterlating van de vogeltjesrace en de brandweer bijstaan.

(maximaal 1 sponsor)Pakket Platinum - € 2.000,-

 Uw logo vermeld op flyers, website, spandoeken langs parcours en bij entree VIP 
genodigden

 U ontvangt 60 Jinotega Vogeltjes (tevens uw lotnummers voor uzelf of uw relaties
 Uw logo staat prominent vermeld op de website als sponsor
 Uw bedrijfsnaam wordt omgeroepen als prominent sponsor van het evenement 

voor en na de prijsuitreiking
 U bent als sponsor voor, tijdens en na het evenement welkom in de VIP ruimte. Voor 

uzelf en/of uw gasten ontvangt u voor zes personen consumptiebonnen. (drank en 
borrel arrangement

 Twee van uw medewerkers / gasten mogen helpen bij de tewaterlating van de 
vogeltjesrace en de brandweer bijstaan.

(maximaal 2 sponsors) Pakket Goud - € 1.250,-

 Uw logo vermeld op flyers, website, spandoeken langs parcours en bij entree VIP 
genodigden

 U ontvangt 40 Jinotega Vogeltjes (tevens uw lotnummers voor uzelf of uw relaties
 Uw logo staat prominent vermeld op de website als sponsor
 Uw bedrijfsnaam wordt omgeroepen als prominent sponsor van het evenement 

voor en na de prijsuitreiking
 U bent als sponsor voor, tijdens en na het evenement welkom in de VIP ruimte. Voor 

uzelf en/of uw gasten ontvangt u voor vier personen consumptiebonnen. (drank en 
borrel arrangement)

(maximaal 4 sponsors) Pakket Zilver - € 750,- 

 Uw logo vermeld op flyers, website, spandoeken langs 
parcours en bij entree VIP genodigden

 U ontvangt 20 Jinotega Vogeltjes (tevens uw lotnummers 
voor uzelf of uw relaties

 Uw logo staat prominent vermeld op de website als sponsor
 U bent als sponsor voor, tijdens en na het evenement welkom 

in de VIP ruimte. Voor uzelf en/of uw gasten ontvangt u voor 
twee personen consumptiebonnen. (drank en borrel 
arrangement)

(maximaal 6 sponsors)Pakket Brons - € 500

Logo gedurende evenement vermeld op flyers, website en 
spandoeken langs parcours.Incl. 10 Jinotega Vogeltjes 
(tevens uw lotnummers)

Bedrijfslogo spandoeken - € 250,- (max. 10 sponsors)

Logo gedurende evenement vermeld op flyers en website. 
Incl. 10 Jinotega Vogeltjes (tevens uw lotnummers)

Bedrijfslogo - € 150,-

Mogelijkheden

Centraal bij dit evenement staan de Global Goals. Het thema is daarbij ‘een maaltijd ver weg 
en een maaltijd dichtbij’. 50% van de opbrengst gaat daarbij naar startende  food 
ondernemers in Jinotega, de zusterstad van Zoetermeer in Nicaragua. De andere 50% gaat 
naar de stichting ‘Iedereen een maaltijd’ in Zoetermeer, die dit jaar naar een nieuw pand 
moeten verhuizen om hun activiteiten te kunnen voorzetten. Onze doelstelling is te 
investeren in sociaal ondernemerschap, en zo armoede en honger te bestrijden. Het 
stedenverband Nederland – Nicaragua verdubbelt daarbij de opbrengst voor Jinotega. 

De opbrengst gaat volledig naar het goede doel 

De Jinotega Vogeltjesrace is bij uitstek geschikt om uw bedrijf te associëren met een 
maatschappelijk verantwoord evenement. Wij bieden mogelijkheden voor ieder budget. 

Bent u een van onze sponsors? 

Naast een ludieke vogeltjesrace is er live muziek en zijn er vele kinderactiviteiten en kramen 
met eerlijke en duurzame producten uit de regio. Daarbij wordt de inwendige mens niet 
vergeten. Ook zijn er demonstraties van verschillende vrijwilligersorganisaties waaronder 
brandweer en reddingsbrigade. Ook ondernemers in de Dorpsstraat doen mee en zullen hun 
duurzame producten promoten. En voor de sponsors is er natuurlijk een VIP tent met lekkere 
hapjes en drankjes. 

Na het succes in 2015 organiseren de Wereldwinkel Zoetermeer, Round Table 114 
en Lions De Meerbloem voor de 2e keer de Jinotega Vogeltjesrace. Dit evenement 
trok in 2015 honderden bezoekers en kreeg veel media aandacht, waaronder van 
TV West, Radio West, het Streekblad en AD. Een bedrag van ruim €34.000,-  werd 
ingezameld voor het goede doel. Het evenement vindt plaats op 30 september.  

Wat is er te beleven? 


