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Beste ondernemer,

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter. Ook in de gemeente
Hellendoorn laten de ingrijpende gebeurtenissen in de WOII tot op heden diepe emotionele sporen na.
Daarom is het goed om te blijven herdenken en om de vrijheid te vieren. Vrijheid, die ook in deze tijd niet
altijd en overal vanzelfsprekend is.

Het komende lustrum is bijzonder. Het is het laatste lustrum waar nog mensen bij zijn die de oorlog
zelf hebben meegemaakt. Een reden om extra stil te staan bij alle gebeurtenissen in WOII. Er is een
kernteam in het leven geroepen dat inmiddels al een jaar bezig is om samen met de inwoners van de
gemeente Hellendoorn een activiteitenprogramma samen te stellen. De activiteiten vinden grotendeels
plaats in de periode dat onze gemeente 75 jaar geleden werd bevrijd (van 6 - 11 april ) tot en met
Bevrijdingsdag 2020. Het doel is om alle inwoners van de gemeente Hellendoorn (en ook daarbuiten) te
bereiken. Van kinderen in de basisschoolleeftijd tot jongeren op het voortgezet onderwijs en senioren die
de bezetting en bevrijding hebben meegemaakt; een voorzichtige inschatting is 20.000 – 25.000 mensen.
Het gaat om kleinschalige evenementen, maar ook grote evenementen, gemeentebreed.
Kijk voor het programma op de website: www.75jaarvrijheidhellendoorn.nl.

U begrijpt, voor een dergelijk programma is (veel) geld nodig. Daarom willen wij u vragen of u een bijdrage
zou willen leveren door ons te sponsoren. Hiervoor hebben wij een viertal pakketten in het
leven geroepen. Van Rood sponsor tot partner van 75 jaar vrijheid Hellendoorn.

Draagt u ook bij aan het vieren van onze vrijheid? Wilt u een (financiële) bijdrage voor één van onze
activiteiten in overweging nemen? Of wellicht wilt u ons met een algemene bijdrage steunen. Uiteraard
zijn wij bereid ons verzoek persoonlijk toe te lichten. Namens vele inwoners van de hele gemeente
Hellendoorn alvast bedankt!

De Sponsorcommissie van 75 jaar Vrijheid Hellendoorn

Stichting 75 jaar Vrijheid gemeente Hellendoorn is een algemeen nut beogende instelling. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra 
belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele 
ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een 
dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.           RSIN: 859230648     |    BANKREKENINGNUMMER: NL 16 RABO 03 33 947 584.

PAKKET ROOD (€2000,-)

*Branche exclusiviteit
*Vermelding met logo en tekst
(interview) op onze website
*Link naar website van de
sponsor
*Vermelding met logo en tekst
(interview) op Sociale media
*Vertoning van uw commercial
op onze sociale media kanalen
*Vermelding met logo in de
persberichten van het kernteam
75 Jaar Vrijheid Hellendoorn
*Vermelding met logo in de
speciale krant, 75 jaar Vrijheid
Hellendoorn
*Ruimte voor uw promoties
tijdens het evenement
Hellendoorn Bevrijd (1 -5 mei)

PAKKET WIT (€ 1000,-)

*Vermelding met logo op
onze website
*Link naar de website van de
sponsor
*Vermelding met logo op
onze sociale media kanalen
*Vermelding met logo in de
speciale krant, 75 jaar Vrijheid
Hellendoorn

PAKKET BLAUW (€ 500,-)

*Vermelding met logo op  
onze website.
*Vermelding met logo op 
onze sociale media kanalen.

MAATWERK

Omdat commerciële doelstellingen 
voor iedere potentiële sponsor 
anders zijn, bieden we naast de 
standaard sponsorpakketten de 
mogelijkheid tot maatwerk. 
Op basis van uw input stellen we 
graag een invulling op maat voor u 
samen.


