Partnerschap Samen voor Nieuwegein
Partners ondersteunen de werkzaamheden en activiteiten van Samen voor Nieuwegein.
Samen maken we het verschil voor kwetsbaren in de Nieuwegeinse samenleving.
Hieronder staat een overzicht van de diensten die wij partners kunnen bieden.
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•

•
•

•
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Partners zijn deelnemers aan hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken
Organisaties in Nieuwegein. Twee keer per jaar organiseren wij een bijeenkomst
speciaal voor onze partners.
4 tot 6 x per jaar ontvangt u een digitale nieuwsbrief vol inspiratie en tips
U heeft Toegang tot georganiseerde sociale evenementen. Als partner nodigen wij
u uit om deel te nemen aan bijeenkomsten als workshops, de Beursvloer, NLdoet
dagen, partnerbijeenkomsten of andere initiatieven.
U krijgt advies of ondersteuning bij het maken van matches; wij zoeken naar een
passende samenwerkingspartner voor uw maatschappelijke teamuitjes of uw
andere activiteiten op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.
Als partner kunt u de lokale MBO agenda mede bepalen. U draagt bij aan
maatschappelijke thema’s.
In de spotlights; de mogelijkheid om MBO-projecten in uw organisatie in de
spotlights van het netwerk te brengen. Voordeel: bekendheid en de organisatie
profileren op een MBO verantwoorde wijze.
Publiciteit & zichtbaarheid; als partner kunt u uw bedrijfsnaam aan dit initiatief
verbinden en uw bedrijf profileren. Uw organisatienaam wordt op onze website
vermeld met een link naar uw eigen website. U ontvangt van ons het logo
‘partner van Samen voor Nieuwegein’. Van matches worden persberichten
gemaakt voor de website en de lokale media en sociale media.
Van partners goud en diamant worden de logo’s op communicatie-uitingen
vermeld.

Aantal medewerkers
(indicatie)

Type partner

Bijdrage per jaar (excl.
btw)

< 10

Brons

€ 750,=

11 - < 50

Zilver

€ 1.500,=

51- < 250

Robijn

€ 2.500,=

251 – 1.000

Goud

€ 5.000,=

>1.000

Diamant

€ 10.000,= tot
€ 20.000,=

Vriend van Samen voor Nieuwegein
Wilt u geen partner worden, maar wel onze organisatie ondersteunen dan kunt u ‘Vriend
van Samen voor Nieuwegein’ worden. Onze vrienden ondersteunen ons netwerk met een
bijdrage van 250 euro per jaar.

