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Introductie 
  

In dit document willen wij u een overzicht geven van de mogelijkheden en kansen die wij u kunnen bieden door middel van het sponsoren van onze organisatie 

en activiteiten.  

Wat is SGP-jongeren Vallei & Rijn? 

SGP-jongeren Vallei & Rijn richt zich allereerst op de jongeren in Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Wij willen jongeren uit die 

plaatsen betrekken bij de politiek van de SGP. Dit doen we door jongerenavonden, debatten en andere activiteiten te organiseren. Wij vinden het belangrijk om 

ook jongeren te betrekken bij de partij die een Bijbels geluid wil uitdragen in politiek en maatschappij. 

De afgelopen tijd hebben we bij verschillende gelegenheden samengewerkt met plaatselijke kiesverenigingen en andere organisaties. Deze samenwerking willen 

we in de toekomst uitbouwen. Door deze activiteiten samen te organiseren komt er een divers publiek op onze avonden: jongeren in de leeftijd van 14-28, maar 

ook oudere, betrokken SGP’ers. Uiteraard is iedereen van harte welkom op onze avonden, om samen na te denken over christelijke politiek in Nederland. 

Wij hopen dat u na het lezen van dit document een beeld hebt gekregen wat voor u de mogelijkheden tot sponsoring zijn en dat u onze afdeling wilt steunen. 

Hopelijk wilt u onze organisatie steunen, en daarmee een bijdrage leveren aan de toekomst van de christelijke politiek in Nederland! 

Het bestuur van de SGP-jongeren Vallei & Rijn  

 

Arthur Polder, voorzitter 

Frans Hazeleger, secretaris 

Timon Legemaat, penningmeester 

Gert-Jan Verweij 

Rick Gouman 

Johan Verkuijl 

Mathijs van der Tang 

Korstiaan Legemaat

 



 

 
 

  

 

 

Sponsoring: opties 
 

Sponsoring SMALL: 

Kosten: € 50,- Bij keuze van deze optie zorgen wij voor: 

▪ een link op onze sponsorpagina (sgpjv.nl/sponsors) voor een jaar lang; 

Sponsoring MEDIUM: 

Kosten: € 100,- Bij keuze van deze optie zorgen wij voor: 

▪ een link met logo op onze sponsorpagina (sgpjv.nl/sponsors) voor een jaar lang; 

▪ op de debatavond uw logo op de PowerPoint op onze avonden. 

Sponsoring LARGE: 

Kosten: € 200,-  Bij keuze van deze optie zorgen wij voor: 

▪ een advertentie met link onderin de homepage van sgpjv.nl voor een jaar lang; 

▪ een link met logo op onze sponsorpagina (sgpjv.nl/sponsors) voor een jaar lang; 

▪ op de debatavond uw logo op een prominente positie op de PowerPoint; 

 

http://www.creart-it.nl/sgpjv/sponsors/
http://www.creart-it.nl/sgpjv/sponsors/
http://www.sgpjv.nl/
http://www.creart-it.nl/sgpjv/sponsors/


 

 
 

  

 

 

Wat bieden wij? 
 

Uw organisatie is zichtbaar via onze kanalen. Hieronder vindt u een overzicht van onze belangrijkste communicatiekanalen met de aantallen in berichtbereik. 

De peildatum van de online gegevens is 24 november 2018. 

 

Facebook :: https://www.facebook.com/sgpjv 

205 likes 

 

Twitter :: https://twitter.com/sgpjv 

272 volgers 

 

Als u ons sponsort, plaatsen wij de naam van uw bedrijf ook in een berichtje op social media. 

Jongerenavond 

Op de jongerenavonden zelf kan uw logo getoond worden op de PowerPoint in de pauzes of aan het einde van de avond. De opkomst op jongerenavonden 

verschilt, gemiddeld komen er 30-60 bezoekers. Onze ambitie is om de opkomst de komende jaren te vergroten. 
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Website 

Uw logo kan geplaatst worden op de website van de SGP-jongeren Vallei & Rijn: www.sgpjv.nl. In februari 2016 hebben we de website volledig vernieuwd tot 

een strakke, eigentijdse website.  

Bezoekers website in 2017: 

Bezoeken  2.067 

Bezoekers  1.669 

Paginaweergaven 4.212 
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Interesse? 
 

Heeft u interesse om onze SGP-jongerenavonden te steunen? Wij horen het graag van u.  

Op www.sgpjv.nl/sponsors kunt u de huidige sponsors en een overzicht van de sponsormogelijkheden vinden. 

 

Neem contact met ons op! 

- Bel onze voorzitter: Arthur Polder, 06-57197836 

- Mail ons: info@sgpjv.nl 

http://www.sgpjv.nl/sponsors
mailto:info@sgpjv.nl

