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1. Steun ons maatschappelijk initiatief 
 

1.1 Het Landje: ruim 40 jaar een begrip 
 

Het Landje is een uniek fenomeen. Het bestaat ruim 40 jaar en heeft zich al die tijd bewezen als een 

avonturenspeelplaats waar kinderen heerlijk kunnen spelen, zichzelf kunnen zijn en ervaringen voor 

het leven opdoen. De combinatie van huttenbouw, ponyrijden en verzorging, sport- en 

knutselactiviteiten in een prachtig stukje stadsnatuur in het Rembrandtpark zorgt ervoor dat 

kinderen niet alleen hele goede herinneringen overhouden aan het Landje, maar ook willen blijven 

komen; als vrijwilliger of als ouder 

met en voor hun eigen kinderen.  

Ruimte voor sport en spel 

Op het Landje kunnen kinderen 

naast huttenbouwen en pony’s 

verzorgen en berijden elke dag 

kiezen uit knutsel- en 

sportactiviteiten. Er is een 

spelruimte met een 

tafelvoetbalspel, een 

tafeltennistafel en er kunnen 

spelletjes gedaan worden. In de 

andere ruimte wordt er vaak een 

creatieve activiteit aangeboden. 

Hierdoor krijgen kinderen tijdens 

hun verblijf op het Landje altijd 

kiezen en krijgen ze een gevarieerd 

aanbod. Onder leiding van 

vrijwilligers en stagiaires worden 

de meest fantastische werkstukken 

gemaakt.  

Extra activiteiten 

Op het Landje worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd, zoals voetbaltoernooien (in het 

park) of muziek- en theatervoorstellingen. In alle vakanties is er een gericht programma, waardoor er 

veel variatie is.  Daarnaast kan er op of rond het water van alles gedaan worden; kanovaren, of op 

vlotten rond het Landje, of met een kabelbaantje over het water of dammen maken in het water; het 

kan allemaal.  

Meer dan een speelterrein 

Het Landje is meer dan een avontuurlijke speelplaats. De toegang is gratis en dus komen kinderen 

van alle rangen en standen naar het Landje om deel te nemen aan de activiteiten. Zo krijgen ook 

kinderen die dit extra hard nodig hebben, de kans om in een vertrouwde omgeving tal van (sociale) 

vaardigheden te ontwikkelen.   
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Ze ontmoeten kinderen vanuit verschillende culturen en leren om respectvol met elkaar te omgaan. 

Ook leren ze verantwoordelijkheid te nemen, met conflicten om te gaan en ontwikkelen ze trots en 

zelfvertrouwen. Daarnaast leren kinderen respectvol om te gaan met de natuur, met de aanwezige 

dieren en met het plezier en de gevaren van water en vuur. 

Door de grote mate van betrokkenheid van de vaste medewerkers en de vele enthousiaste 

vrijwilligers is het een veilige, warme, laagdrempelige plek waar kinderen zich ontwikkelen en zich op 

hun gemak voelen.  

Hutten bouwen 

Belangrijkste activiteit is het hutten bouwen. Daarvoor kunnen kinderen in groepjes werken aan hun 

eigen hut en leren ze om te gaan met gereedschap, met het overleggen en plannen, met het nemen 

van verantwoordelijkheid en met veiligheid. Veel kinderen zijn trots op hun resultaat en beschouwen 

het echt als hun eigen plek of kamer, die ze thuis vaak niet hebben. Er gelden uiteraard heldere 

regels voor het bouwen en onderhouden van een hut en het gebruik van gereedschap.  

Pony’s verzorgen 

Op het Landje wonen 6 pony’s, die door de kinderen vanaf 7 jaar verzorgd worden en waarmee ook 

gereden wordt. Kinderen kunnen, tegen een lage vergoeding, lessen nemen en leren ook hier 

verantwoordelijk te zijn, respectvol met dieren om te gaan en putten daarnaast ook nog regelmatig 

troost uit hun contact met de dieren. Het is zeker niet alleen de traditionele groep die het ponyrijden 

leuk vindt.  Steeds meer jongens, ook met een Marokkaanse achtergrond, rijden pony en verzorgen 

de dieren.  Dit maakt het bijzonder leuk.  

Ondernemen in de dop 

Bijzonder om te vermelden is nog het winkeltje. Als jonge ondernemers in de dop krijgen de kinderen 

een voorschot (microkrediet) om iets te kopen wat ze kunnen verkopen of waar ze iets van maken 

om weer te verkopen. De winst is voor de kinderen zelf en het krediet betalen ze weer terug.  

Er is met dit scala aan activiteiten een aanbod, waar elk kind zich in kan vinden: jongens en meisjes, 

jongere en oudere kinderen. Er zijn binnen- en buitenactiviteiten, allemaal gericht op de ontwikkeling 

van een grote diversiteit aan vaardigheden. Ze hangen ook met elkaar samen. Als het bijvoorbeeld 

regent, kunnen huttenbouwers gaan tafeltennissen of ponyrijders gaan knutselen. De verschillende 

activiteiten van het Landje vormen een geheel, ze zijn functioneel op elkaar afgestemd. 

1.2 Het maatschappelijk initiatief voor vernieuwing van het Landje 
 

Deze sponsorbrochure is een initiatief van de Vrienden van Het Landje te ondersteuning van de 

vernieuwing en verbouwing van het Landje.  Voor meer informatie en een overzicht van de 

bouwplannen verwijzen wij naar onze website: https://vriendenvanhetlandje.wordpress.com/het-

plan/ 

In 2015 heeft het Stadsdeel Nieuw West een bedrag van EUR 500.000 gereserveerd voor de 

vernieuwing van het Landje.  Vervolgens is het Project Management Bureau (PMB) van de gemeente 

Amsterdam ingeschakeld om een verbouwingsplan op te stellen.  Het PMB heeft een plan ontwikkeld 

en is tot de conclusie gekomen dat het gereserveerde bedrag niet toereikend was om de volledige 

vernieuwing van het Landje te kunnen financieren. Daar kwam nog eens bij dat als de verbouwing 

door de gemeente zou worden verricht, de gemeentelijke RVE vastgoed het Landje in de portefeuille 

zou krijgen.   

https://vriendenvanhetlandje.wordpress.com/het-plan/
https://vriendenvanhetlandje.wordpress.com/het-plan/
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Dit had als gevolg dat conform de 

geldende regelgeving een zeer stevige 

huur zou moeten worden berekend.  Dit 

zou de toch al sterk versoberde exploitatie 

van het Landje voor de toekomst 

onmogelijk maken.   

De Vrienden van het Landje zijn van 

mening dat met het beschikbare geld van 

de gemeente en een bijdrage door 

sponsors wel degelijk en volledige 

vernieuwing van het Landje kan 

plaatsvinden.  Samen met de Stichting 

Buurtcentra en Impuls hebben de 

Vrienden van het Landje aan het Stadsdeel 

een maatschappelijk initiatief voorgesteld 

met als doel de renovatie van de 

gebouwen op Het Landje binnen de 

financiële kaders en met langjarige 

haalbare exploitatie. 

In deze sponsorbrochure zullen wij dit 

maatschappelijke initiatief verder 

uitleggen nadat wij eerst de betrokken 

partijen aan u zullen voorstellen. Wij 

hopen u en/of uw bedrijf te interesseren 

en te overtuigen om partner van het Landje te worden en samen met u het Landje klaar voor de 

toekomst te maken. 

1.2. Het maatschappelijk initiatief: de Betrokken partijen 

 

Vrienden van Het Landje 
De Vrienden van Het Landje zijn een groep bewoners die zich al bijna 3 jaar inzetten voor 

vernieuwing van Het Landje.  De Vrienden bestaan uit ouders van kinderen die Het Landje bezoeken, 

buurtbewoners en leden die gedurende hun opleiding met en/of op Het Landje hebben gewerkt. De 

Vrienden van Het Landje werken nauw samen met de exploiterende organisatie Impuls. 

 

De vrienden van Het Landje zijn: 

Paul Bakker 

Willemijn de Beer 

Coen Bergman 

Jelle de Boer 

Herman Bouma 

Jacqueline Bouman 

 

 

Rogier van den Brink 

Vincent Everts 

Harro Hoogerwerf 

Robert Jan Hooijschuur 

Susan Koenen 

Dirk Koolen 

Sabine Rabbe 
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De exploitant Impuls 
Impuls is een organisatie gericht op het welzijn van vooral kinderen en jongeren in Amsterdam, maar 

voornamelijk in Amsterdam-West. Impuls beheert 95 locaties, onder andere buurtcentra en 

peuterspeelzalen. Er werken enkele honderden mensen, variërend van maatschappelijk werkers tot 

vrijwilligers.  Het Hoofdkantoor van Impuls is gevestigd in Geuzenveld.  De Raad van Bestuur heeft de 

leiding over Impuls. Daarnaast is er nog een Raad van Toezicht, die zich bezighoudt met de 

ontwikkeling van Impuls op langere termijn. 

Stichting Buurtcentra 
Stichting Buurtcentra beheert al ruim 45 jaar welzijnsaccommodaties in Amsterdam, in Noord, West 

en Nieuw-West.   

De Vrienden van Het Landje hebben de Stichting Buurtcentra benaderd vanwege de jarenlange 

ervaring met het beheren van vergelijkbare gebouwen. Bovendien past de Stichting Buurtcentra bij 

dit maatschappelijk initiatief omdat de Stichting al vanaf de oprichting door vrijwilligers onbezoldigd 

bestuurd en beheerd wordt.  Verder werkt de Stichting Buurtcentra op andere plekken in de stad 

reeds samen met welzijnsorganisaties zoals Impuls.   

1.3. Wat houdt het plan in? 
In de hoofdlijn komt ons plan er op neer dat de vernieuwing van Het Landje in handen wordt 

gegeven aan de Stichting Buurtcentra in samenwerking met de bewonersgroep Vrienden van Het 

Landje. De Stichting realiseert de vernieuwing in goed overleg met de exploitant, professionals, 

gebruikers en andere lokale betrokkenen.  

De door het Stadsdeel ter beschikking gestelde bedrag van EUR 500.000 is al een grote stap in de 

goede richting maar nog niet voldoende om de volledige verbouwing van het Landje te financieren. 

Het plan is namelijk tweeledig. Aan de ene kant is het doel de volledige renovatie en nieuwbouw van 

de objecten op het Landje, aan de andere kant willen de Vrienden van het Landje ook de 

exploitatiekosten beheersbaar houden voor de lange termijn. Om dit te berekening zal per nieuw te 

bouwen en/of te renoveren object tevens een onderhoudsreserve worden gevormd. Hierdoor wordt 

de krappe exploitatiebegroting van het Landje gevrijwaard van onderhoudskosten en kunnen 

tegelijkertijd de huurlasten van het Landje zeer laag worden gehouden.   
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1.4. Stappenplan maatschappelijk initiatief 
Het maatschappelijk initiatief is gebaseerd op een publiek-private samenwerking van in eerste 

instantie vier partijen. Uiteraard zal dit netwerk zich verder verbreden maar deze vier partijen 

vormen wel de ruggengraat van het plan. Ter verduidelijking hebben wij de samenwerking hieronder 

schematisch weergegeven: 

 

De verbouwing in een notendop 
 

Hieronder treft u een paar voorbeelden aan van de bouwplannen. Indien u hierover meer wilt 

weten, verwijzen wij naar onze website: https://vriendenvanhetlandje.wordpress.com/ 

 

https://vriendenvanhetlandje.wordpress.com/


Het Landje 
sponsormogelijkheden ter ondersteuning van het maatschappelijk initiatief voor nieuwbouw 

7 
 

De uitgangspunten van het Masterplan zijn: 

1. Fase 1: Nieuwe ponystallen met paddock en renovatie oude betonnen paardenstal tot 

voeropslag (september 2016) 

2. Fase 2: Nieuw beheerdersgebouw (kantoor/leslokaal) en nieuwe sport/activiteiten ruimte 

3. Fase 3: Nieuwe Partijtjes/knutselruimte (gebouw 10) 

4. Fase 4: Nieuwe Blokhut als zadelhok voor Ponyclub en thee/koffie corner voor ouders 

Ponyclub en renovatie traktorloods (gebouw 12) 

5. Fase 5: individuele objecten: prieel ponyclub en houtoven 
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Fase 1 – De Paardenstallen en hooiopslag 
 

De grootste noodzaak voor vernieuwing zit bij de ponystallen.  De storm in juli 2015 heeft veel 

bomen in het Rembrandtpark doen omwaaien. Als gevolg van omwaaiende bomen is een van de 

bestaande ponystellen onherstelbaar beschadigd.  De nieuwe buitenstal moet bestaan uit 6 boxen 

formaat 3,00 x 2,5 meter (wettelijke eis) + paddock 3 buizen. Voor de ondervloer worden beton 

platen gelegd en moeten er nieuwe leidingen komen, voor elektriciteit en water + nieuwe 

waterbakken 

 

Indruk nieuwe paardenstal 

Ontwerptekeningen ponystallen Landje: 
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De huidige paardenstal kan 

worden behouden maar moet 

worden omgebouwd tot 

hooi/voederopslag.  Een beperkte 

aanpassing en renovatie is 

hiervoor nodig. 

Naast een bijdrage aan de bouw van 

de ponystallen kun u ook laten zien 

dat u de ponyclub een warm hart 

toedraagt door een reclamebord te 

sponsoren in de paardenbak. 

Zie achter in deze brochure voor de 

mogelijkheden om de stallen en 

ponyclub financieel te 

ondersteunen! 
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Fase 2: nieuw beheerdersgebouw 
 

Nadat de paarden een nieuw onderkomen hebben zijn het Poort- of Beheerdersgebouw aan de 

beurt.  Deze gebouwen zijn beiden in zeer slechte staat en zullen worden vervangen door nieuwe 

clubgebouwen.  

 

Het Poortgebouw zal op 

de huidige plaats 

worden herbouwd. De 

functie kan grotendeels 

gelijk blijven maar er zijn 

een aantal 

verbeteringen bedacht 

die de functionaliteit van 

de nieuw te bouwen 

opstal sterk verbeteren. 

In het Poortgebouw, 

komen de kantoren van 

de beheerders, het 

pandjeshuis (voor de 

hamers, zagen en 

spijkers), en een aparte 

ruimte meteen simpel 

keukenblokje en kluisjes 

voor de 

werknemers/stagiaires. 

Bovendien komt in het 

gebouw een grote ruimte die gebruikt gaat worden als educatieve/vergader- en partijtjesruimte.  

 

Achter in deze brochure kunt u zien hoe u hoofd- of medefounder van dit beeldbepalende pand kunt 

worden. 
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Fase 2: Nieuwe 

sport/activiteiten 

ruimte 
 

De nieuwbouw van de 

Sport/activiteitenruimte wordt 

naar voren verplaatst, op de 

huidige plaats van de 

Dierenloods, tegenover het 

nieuw te bouwen 

Poortgebouw. 

 

De ruimte zal bestaan uit een 

groot lokaal, met een grote kast 

voor de stoppenkast/ gasmeter 

en daarnaast “Het Winkeltje” 

met een naar boven openend 

luik.  In dit pand worden ook 

twee toiletten aangelegd die 

alleen van buiten af te betreden zijn. 

 

 

De ruimte moet wel worden voorzien van openslaande deuren aan voorzijde en rechterzijkant en 

rondom (kunstglazen) ramen.  
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Het grote voordeel om de Sport en Spelruimte op deze plek te plaatsen, is dat er meer direct zicht is 

vanuit het kantoor op zowel de Sport/activiteitenruimte als op de ruimte rond het water. Hierdoor 

kunnen we sneller problemen voorkomen en kunnen we de kinderen meer veiligheid bieden. 

Aangezien hier reeds de stoppenkast en gasmeter aanwezig is, kan deze blijven zitten en voorkomen 

we extra hoge kosten.  

Een ander voordeel van het verplaatsen van de Sport/activiteitenruimte is het creëren van pleinen 

op Het Landje. Door Fase 1 ontstaat een plein rond de Ponyclub. De bouwplaats is uiteraard een 

plein op zich, terwijl met de verplaatsing ook tussen de bouwplaats, Knutsellokaal/partijtjesruimte en 

het water een echt centraal plein ontstaat. De gebouwen komen ook zodanig tegen het water aan te 

liggen dat achter de gebouwen geen toegang is, waardoor het eiland een meer overzichtelijk 

karakter krijgt en alles gericht is op het centrale plein van het eiland. 

De Sport/activiteitenruimte zal moeten worden voorzien van grote (kunstglazen) ramen zowel aan de 

voorzijde en aan de waterzijde. In de tekening is een voorlopige situatieschets op schaal opgenomen. 

In de Sport/activiteitenruimte zal geen zwevend plafond worden opgenomen maar zal voor het 

creëren van ruimte de nok zichtbaar zijn. Hier ontstaat ook een gemakkelijk te bereiken berging op 

de vliering van de secundaire ruimtes. Bovendien geeft een dergelijk inrichting een leuke inzage voor 

de kinderen over hoe een echt gebouw in elkaar ziet! 
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Fase 3: Partijtjes/knutselruimte 
 

De derde fase is de nieuwbouw van het grootste gebouw: de Partijtjes/knutselruimte.  Dit gebouw 

bestaat uit twee delen, te weten de knutselruimte en keuken en een partijtjesruimte.  In de 

knutselruimte kunnen de kinderen knutselen en er zal tevens een keuken worden ingericht waarin 

kookworkshops kunnen 

worden gehouden. 

Evenals de andere 

gebouwen zal dit 

gebouw worden 

opgericht als een prefab 

clubgebouw.   

De knutselruimte krijgt 

een bergruimte en een 

keuken waar voor de 

kinderen van Het 

Landjes wordt gekookt 

door de vrijwilligers. 

Ook krijgt het gebouw 

twee toiletten. 

De rechterzijde van het 

pand is te huur als 

ruimte voor partijtjes. 

Daarin komt een klein 

keukentje, een toilet en 

een berging.   
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In het laatste hoofdstuk ziet u welke bijdrage u kunt leveren aan de bouw van dit gebouw. 

 

Fase 4: zadelhok/koffiecorner 
 

Op de plaats van de oude beheerderswoning zal een chalet/blokhut worden gebouwd.  Deze zal als 

zadelhok dienen voor de ponyclub. Daarnaast zal hier een koffiecorner worden ingericht voor de 

ouders van de kinderen van de ponyclub.   

 

Een blokhut als bouwpakket is relatief goedkoop en eenvoudig te bouwen.  Bovendien kan deze zo 

worden ingedeeld om aan alle eisen te voldoen.   
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Sponsormogelijkheden voor de vernieuwing van het Landje 
 

Met de subsidie van de gemeente Amsterdam kunnen wij van start gaan met de verbouwing en 

vooral vernieuwing van het Landje. Voor de realisering van alle bouwplannen en het meerjarig 

onderhoud hiervan is uw hulp noodzakelijk!  

Wij hebben voor ieder budget sponsormogelijkheden waarmee u een bijdrage kunt leveren van het 

succes en bestaan van het Landje in de komende jaren.  Alle genoemde bedragen zijn een minumum. 

Het spreekt voor zich dat uw bijdrage ook hoger mag zijn! 

 

Founders gezocht! 
De vier grote clubgebouwen worden een echte eyecatcher in het nog te vernieuwen Rembrandtpark.  

Dit is een unieke kan om voor de periode van 10 jaar verbonden te zijn aan een van de gebouwen. 

Uw reclame bord krijgt een prominente plek op de nok aan de kopse kant van het gebouw.  

Bovendien zal de Founder ook bij de ingang op het bord worden vermeld samen met de Co-founders. 

Ook zal een foto van uw gebouw te zien zijn op de website van de Vrienden van het Landje. 

 

Co-founder voor de gebouwen 
Naast een founder zoeken wij voor ieder gebouw een viertal co-founders.  Deze zullen worden 

vermeld op een bord naast de hoofdingang.  Hierop zal groot de Founder worden vermeld met 

daaronder de co-founders.  Ook zal een foto van uw bord te zien zijn op de website van de Vrienden 

van het Landje. 

 

Het bord zal minimaal 10 jaar op het gebouw blijven zitten. 
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Adopteer een ponystal! 
We beginnen met Fase 1, de Ponystallen.  U heeft nu de uniek mogelijkheid om een van de zes 

stallen te adopteren.  In ruil voor uw bijdrage zal, indien u dit wilt een bordje op de stal worden 

bevestigd voor de duur van 10 jaar met uw naam of die van uw onderneming! U bent dan een 

langjarige partner van de ponyclub!  Ook zal een foto van uw stal te zien zijn op de website van de 

Vrienden van het Landje. 

 

Vriend van de ponyclub middels een reclamebord in de bak 
Naast de stallen kunt u ook een van de vijf sponsors worden met zichtbare reclame in de bak.  Om de 

rust van de omgeving niet te verstoren kunnen wij slechts 5 van deze borden aanbieden.  Ook zal een 

foto van het bord te zien zijn op de website van de Vrienden van het Landje 
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Draag een Steentje of Balkje bij 
Ook voor het kleinere budget hebben wij de mogelijkheid om een Steentje of Balkje bij te dragen aan 

het nieuwe Landje! U kunt door de aankoop van een Steentje (EUR 50) of Balkje (EUR 100) direct 

bijdragen aan de nieuwe gebouwen.  Wij hopen zoveel mogelijk particulieren en ondernemers bereid 

te vinden om op deze manier een bijdrage te leveren.  Bij uw bijdrage kunt u aangeven aan welk 

gebouw u een bijdrage wilt leveren.  Uw naam zal dan op een in het gebouw aan te brengen 

sponsorbord worden vermeld alsmede op de website van de Vrienden van het Landje. 

 

Specifieke Sponsorobjecten 

Hooimijt zonder hooi voor de ponyclub 
Naast de gebouwen hiervoor vermeld zijn er buiten het grote vernieuwbouw project nog een aantal 

gebouwen die wij graag aan willen pakken.  Zo willen wij graag een dak boven de verzamelplaats van 

de ponyclub realiseren. Dit moet een soort prieel worden min het vierkant met een puntdak.  Wij 

noemen het wel een de hooimijt zonder hooi.  

Steenoven bij het knutsellokaal 
In het knutsellokaal zorgen vrijwilligers in het weekend voor iets lekkers te eten voor de kinderen.  

Als extra dimensie lijkt het ons leuk om buiten bij het knutsellokaal, aan het water een steenoven 

neer te zetten. Hier kunnen de kinderen dan een broodje of zelfgemaakte pizza bakken. Helpt u 

mee? 

Vernieuwing en verplaatsing kanoloods 
Na de verbouwing ontstaat een groot plein aan het water. Aan het water staat nu nog de kanoloods 

die in slechte staat is. Dat is in ingebouwde zeecontainer.  Naast de grote verbouwing zouden wij de 

kanoloods willen vervangen en deze verplaatsen tot naast de knutsel/partijtjesruimte. Hierdoor 

ontstaat vanaf de bouwplaat een vrij uitzicht op het water en de bootjes wat uiteraard de veiligheid 

ten goede komt!  

 

Alle sponsorobjecten zullren uiteraard op een foto te zien zijn op de website van de Vrienden van het 

Landje. 
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Over de sponsoring 
Uw sponsoring komt ten goede aan de fundraising stichting van Impuls, de Stichting Impuls 
Foundation (IBAN: NL96ABNA0512949964 t.n.v. Stichting Impuls Foundation).  Dit is een van Impuls 
onafhankelijke stichting.  De Belastingdienst heeft de stichting Impuls Foundation aangewezen als 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften, donaties en schenkingen aan 
Impuls Foundation ten goede moeten komen aan maatschappelijke activiteiten. Deze ANBI status 
levert voor u als gever bepaalde fiscale voordelen op. De belastingdienst erkent Stichting Impuls 
Foundation als ANBI, omdat: 

 het doel en de activiteiten van Impuls Foundation een algemeen belang dienen; 

 geen winstoogmerk heeft en geen particulier belang dient; 

 de stichting voldoet aan strikte eisen voor vermogen, beloning, integriteit en nog een aantal 
voorwaarden. 

Belangrijke gegevens 
Statutaire naam:  Stichting Impuls Foundation 
Handelsnaam:   Impuls 
KvK nummer:  53114043 
RSIN fiscaal nummer:  850752516 
Sam van Houtenstraat 74, 1067 JP Amsterdam 
Postbus  9139, 1006 AC Amsterdam 
020 515 88 88 / impuls@impuls.nl 

De bijdragen zullen volledig ten goede komen aan de ver- en nieuwbouw activiteiten van 
Bouwspeelplaats Het Landje uitgevoerd door Stichting Buurtcentra en het door Stichting Buurtcentra 
aan te houden onderhoudsfonds.  Alle activiteiten van de Vrienden van het Landje en Stichting 
Buurtcentra worden door vrijwilligers verricht.  Voor het bouwprojectmanagement is door Stichting 
Buurtcentra een professionele projectleider aangesteld die aan de Stichting Buurtcentra rapporteert.   
 
Alle genoemde bedragen zijn richtprijzen, meer doneren mag uiteraard ook! Het maatschappelijk 
initiatief ziet op de realisatie van de nieuwe gebouwen en het onderhoud ervan.  Indien het beter bij 
uw wensen past is het ook mogelijk in plaats van een bedrag ineens, een jaarlijkse bijdrage te 
betalen. Alles is bespreekbaar! 
 
Alle genoemde bedragen zijn in beginsel exclusief btw. Indien als gevolg van de sponsoractiviteiten 
drempel voor de btw-vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten wordt overschreden, zal mogelijk 
btw in rekening moeten worden geheven en zullen wij met u contact opnemen om uw 
mogelijkheden voor btw-verrekening te bespreken. 
 
Voor meer informatie over de sponsoring kunt u contact opnemen met Paul Bakker (0638077876, 
paul_bakker@live.nl) 
 

  

http://anbi.nl/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/
mailto:impuls@impuls.nl
mailto:paul_bakker@live.nl
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Het Landje volop in de media 
Indien u ons meehelpt als sponsor kunnen wij u volop media aandacht garanderen. Een kleine 

bloemlezing van de afgelopen jaren: 
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