Gaat je hart sneller slaan voor het We Love Mariefonds?
Kunnen we dankzij jou meer langdurig zieke kinderen en kinderen ondersteunen?
Wil jij mee een verschil maken?
Super, dat doet ons en al bij wie het verdriet kunnen verzachten veel plezier!
Het We Love Mariefonds helpt op een laagdrempelige manier kinderen die langdurig ziek
zijn of te maken krijgen met ziekte en overlijden van een naaste. We verzachten
hun verdriet en maken het bespreekbaar. Daarvoor zetten we Sterrenwachterspoppen,
een bijhorend prentenboek en het luisterverhaal ‘Het Wolkenverhaal’ in.
Wij werken samen met alle universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel.
Daarnaast krijgen we hoe langer hoe meer vraag van scholen. Het is onze betrachting
om aan alle nood te kunnen voldoen en zoveel mogelijk Sterrenwachters tot bij de
kinderen te krijgen.
Je helpt ons in onze werking door het We Love Mariefonds financieel te steunen of
materialen ter beschikking te stellen. Om aan de wereld kenbaar te maken dat we
samenwerken, vermelden we jouw bedrijf met veel plezier als sponsor op onze website.
What’s in it for you?
Het heerlijke gevoel een goed project te ondersteunen.
We vermelden jouw bedrijf als partner van het We Love Mariefonds op de website.
Niet sec logovermelding, wel vertellen we waarom jouw bedrijf het We Love Mariefonds
steunt. Daarvoor nemen we een kort interview af dat de basis is voor de vermelding.
Uiteraard kan je dit ook delen op jouw bedrijfswebsite en jullie social media-kanalen,
nieuwsbrief... Op deze manier kan je als bedrijf op jouw beurt vertellen over jullie
Corporate Social Responsibility-visie en -acties.
Dit interview delen we ook op onze social media kanalen zodat onze volgers weten
wie onze partners zijn en waarom jullie ons steunen.
Je hoort als eerste van onze werking: waar hebben we een verschil kunnen maken voor
de kinderen? Welke acties zetten we op touw? Dat kan je uiteraard ook delen met jouw
medewerkers en achterban.
Sponsor je ons (op jaarbasis) voor een bedrag vanaf € 2500, dan plannen wij heel graag
een gesprek in. We bepalen dan samen, aanvullend op bovenstaande, een gepaste return.
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Hoe gaat dat in zijn werk:
Tijdens het gesprek bespreken we hoe jij de sponsoring ziet, wat je inbrengt, hoe we
jou(w bedrijf) visibiliteit en return kunnen geven op een manier waar jij jezelf in herkent
en goed bij voelt…?
Als dat duidelijk is maken we een sponsorovereenkomst op en bezorgen we je een
factuur. Op deze manier is alles in orde om van het fiscale voordeel te genieten.
Vervolgens voeren we uit wat we in de overeenkomst afspraken en brengen we hiervan
verslag uit. En uiteraard blijven we graag in gesprek zodat we een duurzame relatie
kunnen opbouwen.
Veel dankbaarheid en liefde van het We Love Mariefonds!
Good to know
Als bedrijf zijn er bepaalde voordelen aan sponsoring:
Sponsoring in ruil voor publiciteit is 100% aftrekbaar (aftrekbare professionele kosten).
Om gebruik te maken van het fiscale voordeel, moet er een overeenkomst zijn. Dat maken
wij, samen met een factuur, op zodat je fiscaal helemaal proof bent.
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