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Bouwdorp Veghel in Hout 
Sponsorinformatie 

Doelen van bouwdorp Veghel in Hout: 
 
x Het doel van Veghel in Hout is om ieder jaar een 

bouwdorp te organiseren voor de kinderen van 5 tot en 
met 13 jaar.  

x De kinderen mogen hutten bouwen waar ze mogelijk in 
kunnen blijven slapen.  

x Er worden  verschillende andere activiteiten 
aangeboden. 

x Het bouwdorp is een kindervakantieweek en duurt  vijf 
dagen.  

x Het bouwdorp moet voor iedereen toegankelijk zijn. 

Hoe werken we aan dit doel ? 
x Door actief sponsors te werven houden we de 

entreeprijs voor de kinderen zo laag mogelijk. 
x De kinderen mogen een eigen hut gaan bouwen, ze 

maken zelf groepjes.  
x Daarnaast zijn er activiteiten zoals poppenkast, 

workshops en sportclinics.  
x De kinderen worden daarbij begeleid door vrijwilligers. 

(volwassenen en jongeren). 
x Het bestuur bestaat uit 8 personen.  
x Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal 

commissies.  
x Opbrengst van het oudercafé komt ten goede aan het 

bouwdorp 
x Iedereen is welkom op het bouwdorp, bezoekers 

hebben gratis entree.  

Wanneer vindt het bouwdorp plaats ? 
Het bouwdorp vindt plaats in de laatste week van de grote 
vakantie. Het bouwdorp herrijst in het Julianapark 



 
 Sponsorpakketten 

1. Via website: 
www.veghel-in-hout.nl 

2. Via bouwdorpkrant: 
wordt elke dag 1000 
keer verspreid. 

3. Via sponsorbord: uw 
naam wordt opgehan-
gen op het sponsorbord. 

4. Vlaggen en borden 
Vlaggen e.d. van uw 
bedrijf worden geplaatst. 

5. Attractie: Uw naam van het 
bedrijf wordt vermeld bij een 
attractie. 

Sponsor-
mogelijk-
heden: 

Pakket 1: Van € 50 tot € 
99,00 (of goederen ter waarde van): 
 
x Vermelding op website. Zie 

daarvoor www.veghel-in-
hout.nl 

x Vermelding in de 
bouwdorpkrant. Deze 
verschijnt ieder dag in een 
oplage van 1000 stuks 

x Vermelding op het 
sponsorbord. We maken een 
sponsorbordje met het logo 
van uw bedrijf. Het 
sponsorbord staat op een 
zichtbare plaats in het park. 

Pakket 2: Van € 100,00 of meer 
(of goederen ter waarde van): 

 
x Vermelding op website. Zie 

daarvoor www.veghel-in-hout.nl 
x Vermelding in de 

bouwdorpkrant. Deze verschijnt 
ieder dag in een oplage van 
1000 stuks 

x Vermelding op het sponsorbord. 
We maken een sponsorbordje 
met het logo van uw bedrijf.  

x Vlaggen en borden kunnen op 
het terrein worden geplaatst 

 

Pakket 3: Uw bedrijf wordt 
verbonden aan een activiteit. 

 
x Binnen het bouwdorp zijn vele 

activiteiten waar de kinderen 
aan deelnemen.  

x U kunt één of meerdere van 
deze activiteiten sponsoren. 
Uw naam wordt dan bij die 
activiteit neergezet als 
reclame.  

x In overleg met het bedrijf 
wordt dan het bedrag van 
sponsoring besproken. 

x Vlaggen en borden kunnen op 
het terrein worden geplaatst 

 
 


