Rotary in de Hoeksche Waard werkt
mee aan een wereldwijde toekomst.
Rotaryclubs over heel de wereld zijn in hun eigen land ingedeeld in districten. De Hoeksche Waard maakt samen met
60 andere Rotaryclubs deel uit van district Zuidwest Nederland; we praten dan over bijna 3000 leden. Dit jaar organiseert
Rotary in de Hoeksche Waard een symposium (wij noemen het ‘Discon’) met als thema ‘innovatie van het voedselsysteem’.
We verwachten ruim 250 deelnemers te mogen verwelkomen op 18 mei 2019 bij deze Discon die gehouden wordt op
de locatie Alcazar te Puttershoek (lekker centraal op ons eiland).
De dag zal worden ingeleid door mevrouw Frederike Praasterink, lector Future Food Systems aan de HAS Den Bosch en richt
zich op verduurzaming in internationaal perspectief en de transformatie van het voedselsysteem. Vervolgens zijn er tal van
lezingen, workshops en presentaties van bedrijven die initiatieven ontwikkelen binnen ons thema. Deelnemers aan deze dag
kunnen diverse deelbijeenkomsten volgen, waarbij er telkens voldoende aandacht is voor kennisuitwisseling en discussie.
Dat de organisatie van een dag vol kennisoverdracht veel met zich meebrengt moge duidelijk zijn, maar naast alle
voorbereidende organisatorische inzet van de Discon-commissie en de inleiders/presentatoren is er ook geld nodig om
deze manifestatie mogelijk te maken. Daarom doen we een beroep op u om als sponsor op te treden en daarmee deze
belangwekkende dag mogelijk te maken.
Om het wat makkelijker en overzichtelijk te maken hebben wij twee ‘sponsorpakketten’ ontwikkeld, want als u bijdraagt
willen wij natuurlijk iets terugdoen!

PAKKET 1
Bij sponsoring
van 150 euro

PAKKET 2
Bij sponsoring
van 200 euro

Hierbij bieden wij:
• Vermelding van uw bedrijfsnaam op de website;
• Op de dag zelf worden de sponsoren op een aantal schermen op de locatie
Alcazar kenbaar gemaakt;
• Mailing in Rotarydistrict 1610, wat een bereik van ca. 3000 Rotaryleden heeft.

Hierbij bieden wij:
• Vermelding van uw bedrijfsnaam op de website;
• Op de dag zelf worden de sponsoren op een aantal schermen op de locatie Alcazar
kenbaar gemaakt;
• Mailing in Rotarydistrict 1610, wat een bereik van ca. 3000 Rotaryleden heeft;
• Banner op de locatie van Alcazar. Deze dient u wel vooraf ter beschikking te stellen.

Mocht het zo zijn dat na afloop een batig saldo overblijft, dan wordt dit geschonken aan het goede doel
‘Halte Zomervilla’. Dit is een initiatief in Nieuw-Beijerland om kinderen met een ernstige meervoudige beperking
een veilig thuis te bieden.
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Ja, ik wil sponsor worden!

Maak een keuze uit één van de pakketten:

PAKKET 1

PAKKET 2

Bij sponsoring
van 150 euro

Bij sponsoring
van 200 euro

Bedrijfsnaam:			

Contactpersoon:

E-mail:

Telefoon:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

De factuur wordt naar bovenstaand adres gestuurd.

Verstuur dit ingevulde formulier en uw logo* naar inschrijving@rotarydiscon2019.nl.
*(logo in een PNG-bestand van maximaal 1 MB)
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