SPONSORMOGELIJKHEDEN STICHTING
THE NEW ENTREPRENEUR

SAMEN NEDERLAND
ONDERNEMENDER MAKEN

Stichting The New Entrepreneur is een non-profit organisatie die zich inzet om zelfstandig ondernemerschap in Nederland te bevorderen en om ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen bij jongeren.
Bij ondernemerskwaliteiten kun je denken aan netwerken, boekhouden, reclame maken en andere
aspecten die bij het ondernemerschap van belang zijn. De deelnemers starten in een aantal weken tijd een
eigen onderneming en onze professionele trainers begeleiden ze daarbij. Stichting TNE heeft hiervoor
twee projecten opgezet, ZomerOndernemer en Pak je Kans.
ZomerOndernemer is een project waarbij jongeren tussen de 15 en 22 jaar hun
eigen bedrijf starten tijdens de zomervakantie met begeleiding, een startkapitaal
en verzekering. Het project start met een driedaagse training. Na de training gaan
deelnemers in hun eigen tijd bezig met hun bedrijf en bezoeken ze wekelijks een
ondernemer uit de regio om meer inzicht te krijgen in het ondernemerschap. Het
project duurt zes weken en na afloop bepaalt de deelnemer zelf of hij of zij verder
gaat met ondernemen. ZomerOndernemer is praktisch, daagt jongeren uit op een
andere manier te denken en te handelen en biedt ze een netwerk. Ze ontwikkelen
een ondernemende mindset en bevorderen hun zelfredzaamheid.
Pak je Kans richt zich specifiek op werkloze jongeren tussen de 16 en 28 jaar.
Zij leren in acht weken hoe zij een bedrijf kunnen starten en krijgen net als bij
ZomerOndernemer begeleiding van professionele trainers, een startkapitaal
en een verzekering. Ze bezoeken wekelijks ondernemers uit de regio tijdens
terugkomdagen. Na acht weken presenteren de jongeren hun bedrijf aan een groot
publiek. Daarna volgt een na-traject van drie maanden waarbij de ondernemers hulp
krijgen bij de verdere start van hun onderneming. Deelnemers die niet verdergaan
met ondernemen worden begeleid bij het vinden van een baan in loondienst. Pak
je Kans wil op deze manier werkloze jongeren aan werk helpen.
Samen Nederland ondernemender maken
Spreken onze projecten u aan en wilt u graag bijdragen aan het stimuleren van ondernemerschap onder
jongeren? In deze folder vindt u verschillende sponsorpakketten om zo gezamenlijk te werken aan jong
ondernemerschap. Heeft u een pakket gevonden dat bij u past of wilt u meer informatie? Neem dan gerust
contact met ons op via info@stichtingtne.nl.

2

SPONSORPAKKETTEN STICHTING THE NEW ENTREPRENEUR
SPONSORPAKKETTEN
STICHTING
THE
NEW ENTREPRENEUR
Onze
sponsorpakketten bevatten
verschillende
mogelijkheden
om Nederland ondernemender te maken en gelden
voor
periode van éénbevatten
kalenderjaar.
Er is eenmogelijkheden
splitsing gemaakt
in regionale
en landelijke sponsorpakketten.
Onzeeen
sponsorpakketten
verschillende
om Nederland
ondernemender
te maken en gelden
Uw
regionale
sponsoring
wordt
gegarandeerd
besteed
aan
de
regio
van
uw
keuze.
voor een periode van één kalenderjaar. Er is een splitsing gemaakt in regionale en landelijke sponsorpakketten.
De
zijn wordt
in te zetten
voor alle besteed
individuele
Uwsponsorpakketten
regionale sponsoring
gegarandeerd
aan de regio van uw keuze.
projecten
van
Stichting
The
New
Entrepreneur.
De sponsorpakketten zijn in te zetten voor alle individuele
projecten van Stichting The New Entrepreneur.

Regionale
Regionale sponsorpakketten
sponsorpakketten
Club
Clubvan
van100
100€€100
100
Bij
Bijeen
eendonatie
donatievan
van100
100euro
eurowordt
wordtuuautomatisch
automatisch
lid
van
de
club
van
100.
Dit
betekent
dat
lid van de club van 100. Dit betekent datuualtijd
altijd
als
alseerste
eersteop
opde
dehoogte
hoogtebent
bentvan
vanhet
hetlaatste
laatste
nieuws
nieuwsrondom
rondomhet
hetproject,
project,een
eenuitnodiging
uitnodigingkrijgt
krijgt
van
vanregionale
regionaleen
enlandelijke
landelijkeevenementen
evenementenen
enuw
uw
(bedrijfs)naam
wordt
genoemd
op
de
regiopagina
(bedrijfs)naam wordt genoemd op de regiopagina
van
vanhet
hetbetreffende
betreffendeproject.
project.

Supporter
Supporter€€1000
1000
Wilt
Wiltuusupporter
supporterworden?
worden?UUontvangt
ontvangthetzelfde
hetzelfdeals
als
de
startersfan
met
de
volgende
extra’s:
de startersfan met de volgende extra’s:
•• Logo
Logoop
opregionale
regionaleflyers
flyersen
enposters.
posters.
•• Logoen
naamsvermelding
op
Logo- en naamsvermelding oppresentaties
presentatiestijdens
tijdens
•• het
hetproject.
project.
•• Maandelijks
Maandelijkseen
eenondernemerstip
ondernemerstipvan
vanuw
uwbedrijf
bedrijf
••op
oponze
onzeregionale
regionalesociale
socialemedia.
media.

Adopteur
Adopteur€€200
200
Als
adopteur
Als adopteurdraagt
draagtuuniet
nietalleen
alleenfinancieel
financieelbij
bij
aan
aande
deontwikkeling
ontwikkelingvan
vanjongeren,
jongeren,maar
maarspeelt
speelt
uuzelf
zelfeen
eenactieve
actieverol
roltijdens
tijdenshet
hetproject.
project.UUkrijgt
krijgt
de
demogelijkheid
mogelijkheidom
omeen
eenjongere
jongerete
tecoachen
coachenen
en
adviseren.
Uw
sponsering
wordt
gebruikt
als
adviseren. Uw sponsering wordt gebruikt als
startkapitaal
startkapitaalvoor
voorde
dedeelnemer.
deelnemer.Niet
Nietalleen
alleenzult
zult
uude
energie
van
jong
ondernemerschap
ervaren,
de energie van jong ondernemerschap ervaren,
maar
maarmisschien
misschienwordt
wordtuuook
ookgeïnspireerd
geïnspireerddoor
doorde
de
jongeren!
jongeren!

Inspirator
Inspirator€€2.500
2.500
Kiest
u
ervoor
Kiest u ervoorom
ominspirator
inspiratorte
teworden?
worden?Dan
Dan
ontvangt
ontvangtuuhetzelfde
hetzelfdeals
alsde
desupporter
supportermet
metde
de
volgende
extra’s:
volgende extra’s:
•• Wekelijks
Wekelijks(i.p.v.
(i.p.v.maandelijks)
maandelijks)een
eenondernemerstip
ondernemerstip
•• van
uw
bedrijf
op
onze
regionale
sociale
van uw bedrijf op onze regionale socialemedia.
media.
•• Mogelijkheid
Mogelijkheidom
omuw
uwlocatie
locatieaan
aante
tebieden
biedenals
als
•• terugkomlocatie.
terugkomlocatie.
•• Mogelijkheid
Mogelijkheidvoor
voorkorte
kortetoespraak
toespraaktijdens
tijdens
•• afsluitingsbijeenkomst.
afsluitingsbijeenkomst.

Startersfan
Startersfan€€500
500
Als
Alsstartersfan
startersfanheeft
heeftuurecht
rechtop
opde
devolgende
volgende
onderdelen:
onderdelen:
•• LogoLogo-en
ennaamsvermelding
naamsvermeldingop
opde
deregionale
regionale
•• webpagina
van
het
project.
webpagina van het project.
•• Mogelijkheid
Mogelijkheidtot
tothet
hetverzorgen
verzorgenvan
vaneen
een
•• workshop/presentatie
tijdens
terugkomworkshop/presentatie tijdens terugkom•• bijeenkomsten
bijeenkomstenin
inde
degekozen
gekozenregio.
regio.
•• Vermelding
als
regiosponsor
op
Vermelding als regiosponsor opregionale
regionale
•• sociale
socialemedia
mediavan
vanhet
hetproject.
project.
•• Vier
Viergereserveerde
gereserveerdeplaatsen
plaatsentijdens
tijdensde
de
•• afsluitingsbijeenkomst
afsluitingsbijeenkomstvan
vanhet
hetproject.
project.

Regionale
Regionalehoofdsponsor
hoofdsponsor€€5.000
5.000
Als
Alsregionale
regionalehoofdsponsor
hoofdsponsorontvangt
ontvangtuudezelfde
dezelfde
onderdelen
als
de
inspirator
met
de
volgende
onderdelen als de inspirator met de volgende
extra’s:
extra’s:
•• Mogelijkheid
Mogelijkheidtot
totinterview/achtergrondartikel
interview/achtergrondartikel
•• over
overhet
hetproject
projectdat
datlandelijk
landelijkwordt
wordtgepubliceerd.
gepubliceerd.
•• Video-interview
op
landelijke
website
Video-interview op landelijke websiteen
en
•• landelijke/regionale
landelijke/regionalesociale
socialemedia.
media.
•• LogoLogo-en
ennaamsvermelding
naamsvermeldingtijdens
tijdensde
deeventuele
eventuele
•• landelijke
landelijkefinale
finalevan
vanhet
hetproject.
project.
•• Mogelijkheid
Mogelijkheidtot
tothet
hetdoen
doenvan
vanaanbieding
aanbiedingaan
aanalle
alle
•• deelnemers
deelnemersin
inde
deregio’s.
regio’s.

Landelijke sponsorpakketten
Brons € 7.500
Sponsorpakket Brons bestaat uit de volgende onderdelen:
• Logo op de website van The New Entrepreneur en op de websites van het project met een
• rechtstreekse link naar eigen bedrijfspagina.
• Aan het woord als sponsor in de nieuwsbrief van het project met daarbij logovermelding en een link
• naar eigen bedrijfspagina.
• Hosting van een terugkombijeenkomst in de gekozen regio’s of in een regio naar keuze.
• Mogelijkheid tot het verzorgen van workshop/presentatie tijdens terugkombijeenkomsten.
• Vermelding als sponsor op onze landelijke sociale media.
• Logo- en naamsvermelding op alle regionale posters en flyers en in de landelijke folder.
• Vier gereserveerde plaatsen voor de afsluitingsbijeenkomsten van de projecten.
• Logo- en naamsvermelding op presentatie tijdens afsluitingsbijeenkomsten.
• Mogelijkheid voor presentatie tijdens afsluitingsbijeenkomst in alle regio’s of regio’s naar keuze.
• Mogelijkheid tot het doen van aanbieding aan alle deelnemers in alle regio’s.
Zilver € 15.000
Kiest u voor sponsorpakket Zilver? U ontvangt dan alle onderdelen uit sponsorpakket Brons met de
volgende extra’s:
• Logovermelding in uitingen met betrekking tot eventuele landelijke finale (vermelding logo op
uitnodigingen, nieuwsbrieven en presentatie tijdens landelijke finale).
• Jurylid tijdens eventuele landelijke finale.
• 1 keer per week een ondernemerstip van uw bedrijf op onze landelijke sociale media.
Goud € 20.000
Wanneer u kiest voor sponsorpakket Goud bent u hoofdsponsor en exclusief branchesponsor van
Stichting The New Entrepreneur en haar projecten. U ontvangt hetzelfde als sponsorpakket Zilver met
de volgende extra’s:
• Ruimte voor een toespraak tijdens eventuele landelijke finale.
• Rol in Tafel van Inspiratie van Stichting The New Entrepreneur.
• Video interview die op de website van Stichting The New Entrepreneur zal worden geplaatst.

Een bewezen concept
Al negen jaar lang vindt ZomerOndernemer plaats in verschillende
regio’s van Nederland. Dat het project een bewezen concept is,
blijkt wel uit de prijzen die ZomerOndernemer heeft ontvangen.
Het project won in 2015 zowel de Nederlandse als de Europese
finale van de European Enterprise Promotion Awards. In 2014
werd ZomerOndernemer tweede tijdens de finale van de Regio
Stars Award en in 2016 won het project de NSvP-Challenge. Deze
prijzen bewijzen dat het project ondernemerschap onder jongeren
stimuleert en bijdraagt aan de ontwikkeling van de jongeren.
Een snelle blik op 2017
In 2017 is zowel het project ZomerOndernemer als Pak je Kans
succesvol uitgevoerd. Hieronder treft u enkele resultaten van de
projecten.
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