
Sponsorinformatie
Muziekids Studio Almere





Waarom
Muziekids Studio Almere is een sfeervolle, kleurrijk ingerichte ruimte,  
gevestigd in DeKinderkliniek Almere waar kinderen van 0 tot 18 jaar die 
op het bezoek komen bij dokter of specialist, zich fijn kunnen vermaken 
met het spelen op diverse muziekinstrumenten. Dus niet in de 
wachtkamer moeten wachten met allerlei zieke mensen die met infusen 
lopen of in rolstoelen zitten, maar een speciaal op kinderen ingerichte 
ruimte. Met bijvoorbeeld ook een ´open´ ontvangstbalie waar de 
kinderen de gastvrije receptionistes in de ogen kunnen kijken.  

Muziekids Studio Almere wordt voornamelijk door  vrijwilligers 
gerund, onder toezicht van de studiomanager die verantwoordelijk is 
voor het reilen en zeilen van de studio.

Op dit moment is de studio vijf ochtenden en twee middagen  geopend, 
terwijl dit natuurlijk vijf hele dagen zouden moeten zijn. Maar omdat 
Muziekids Studio Almere afhankelijk is van  donaties en van de vele 
acties die worden gehouden om geld bijeen te sprokkelen, is het 
bestaansrecht ieder jaar weer  onzeker. Want als één of meerdere acties 
niet doorgaan, dan kan het zomaar gebeuren dat er niet een middag
opening bijkomt maar dat er juist vaker “GESLOTEN” op de deur staat. 
En dat willen we toch niet?

Daarom start De Kiwanis club Almere jaarlijks een actie om 
voldoende geld voor Muziekids Studio Almere op te halen zodat deze 
5 hele dagen in de week open kan gaan. We gaan super vrienden, 
kanjer vrienden, grote vrienden,  vrienden en vriendjes werven voor 
Muziekids Studio Almere.

Doe jij ook mee?





Super vriend
Een SUPER VRIEND koopt een plek op de sponsorwand voor 1, 2 of 3 jaar 
(langer in overleg).

• Een SUPER VRIEND staat met zijn logo prominent op de website van 
Muziekids Studio Almere.

• Een SUPER VRIEND staat met zijn logo prominent in de nieuwsbrief.

• Een SUPER VRIEND staat met zijn logo op alle uitingen van Muziekids  Studio 
Almere.

Er is plek voor 6 SUPER VRIENDEN.

Het sponsbord van een SUPER VRIEND is 19 x 30 cm, reclame ruimte 18 x 29 cm.

SUPER VRIEND
1 jaar € 550,00 p.j.

2 jaar € 525,00 p.j.

3 jaar € 500,00 p.j.

Kanjer vriend
• Een KANJER VRIEND koopt een plek op de sponsorwand voor 1, 2 of 3 jaar 

 (langer in overleg).

• Een KANJER VRIEND staat met zijn logo op de website van Muziekids  Studio 
 Almere.

• Een KANJER VRIEND staat met zijn logo op de nieuwsbrief van Muziekids Studio 
Almere.

Er is plek voor 9 KANJER VRIENDEN.

Het sponsorbord van een KANJER VRIEND is 19 x 20 cm, reclame ruimte 18 x 19 cm.

KANJER VRIEND
1 jaar € 425,00 p.j.

2 jaar € 400,00 p.j.

3 jaar € 375,00 p.j.





Grote vriend
Een GROTE VRIEND koopt een plek op de sponsorwand voor 1, 2 of 3 jaar
(langer in overleg).

Een GROTE VRIEND staat met zijn naam op de website van Muziekids Almere.

Een GROTE VRIEND staat met zijn naam vermeld in nieuwsbrief van Muziekids 
Almere.

Er is plek voor 24 GROTE VRIENDEN.

Het sponsorbord voor een GROTE VRIEND is 8,5 x 30 cm, reclame ruimte 7,5 x 29 
cm.

GROTE VRIEND
1 jaar  € 230,00 p.j.

2 jaar  € 215,00 p.j.

3 jaar  € 200,00 p.j.

Vriend
Een VRIEND koopt een plek op de sponsorwand voor 1, 2 of 3 jaar. (langer in overleg)

Een VRIEND staat met zijn naam op de website van Muziekids Almere.

Er is plek voor 36 VRIENDEN.

Het sponsorbord voor een VRIEND is 8,5 x 20 cm, reclame ruimte 7,5 x 19 cm.

VRIEND
1 jaar € 125,00 p.j.

2 jaar € 110,00 p.j.

3 jaar € 100,00 p.j.





Vriendje
Een VRIENDJE koopt een plek op de sponsorwand voor 1, 2 of 3 jaar
(langer in overleg).

Een VRIENDJE staat met zijn naam op de website van Muziekids Almere.
Er is ruimte voor 36 VRIENDJES.

Het sponsorbord voor een VRIENDJE is 8,5 x 10 cm, reclame ruimte 7,5 x 9 cm.

VRIENDJE
1 jaar  € 70,00 p.j.

2 jaar  € 60,00 p.j.

3 jaar  € 50,00 p.j.

 

Geïnteresseerd of nieuwsgierig geworden of 
overtuigd van meedoen aan deze mooie actie?

Stuur een mail naar Rens van Grinsven van Kiwanis Club Almere of bel voor een 
afspraak en hij informeert u graag over de vele mogelijkheden. 

rens@rensvangrinsven.nl             0653224522

Kijk voor meer informatie of nieuws over de stichting en de diverse studio’s op:

www.muziekids.nl/almere
https://www.facebook.com/muziekidsstudioalmere/ 
https://www.instagram.com/muziekidsstudioalmere/ 





Colofon
Stichting Muziekids is ANBI
Cultuur gecertificeerd met
tevens het keurmerk
“Erkenning als Goed Doel” door
de nationale  toezichthouder CBF.
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