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Son, 16-11-2016 

Betreft: Sponsoring Verwenkermis 

 

 

Geachte lezer, 

 

Na het daverend succes van 2014 wordt nu weer een Verwenkermis georganiseerd voor cliënten van 

SWZ Zonhove. Daarvoor hebben Stichting Welzijn Zonhove en de Serviceclubs (Lions Club, Rotary  

en Ladies’ Circle) uit Son en Breugel en afd. Recreatie van Zonhove zich verenigt. 

Bewoners van SWZ Zonhove kunnen niet aan een normale kermis deelnemen, vandaar dat we een 

speciale Verwenkermis organiseren, op zondag 11 juni 2017. In de sponsormap ziet u de wensen om  

deze kermis een onvergetelijke dag te maken.  

 

Helpt u mee?  

 

Er zijn diverse mogelijkheden om te ondersteunen: 

 Adopteren van een attractie (zie de mogelijkheden in de sponsormap) 

 Doneren van een concreet bedrag  

 Doneren in natura van prijsjes / gadgets / snoep 

 Diensten aanbieden (bv. t-shirts voor vrijwilligers, verzorgen van catering, of PR-materialen.) 

 Hulp / inzet van personeel tijdens de Verwenkermis. 

Aan onze sponsors van de Verwenkermis 2017 bieden we het volgende: 

 Naamsvermelding op de plattegrond die tijdens de kermis aan de deelnemers / bezoekers word 

uitgereikt. 

 Beeldschermvermelding met logo (in ontmoetingsruimte voor sponsoren en op het buitenterrein) 

tijdens de kermis 

 Vermelding met logo op de Verwenkermis pagina van www.stichtingwelzijnzonhove.nl  

 Uitnodiging evt. met gezin om als gast deel te nemen aan de Verwenkermis. Kinderen krijgen een 

gratis toegangskaart. 

 Ontvangst met een bubbeltje, in onze sponsoren ontmoetingsruimte tijdens de Verwenkermis, met 

presentatie van het Kermisproject en Zonhove, met mogelijkheid voor rondleiding.  

 Na de kermis worden sponsors bedankt dmv vermelding met logo in het Forum. 

Heeft u interesse? 

Kijk dan in de sponsormap naar onze wensen en laat ons weten wat u voor de Verwenkermis wilt 

betekenen, vul uw aanbod en wensen in op het sponsorformulier achter in de sponsormap.  

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met: Barbara Tibben, barbara.tibben@hotmail.com 06-46620248 

Of met Carla den Otter, Recreatie SWZ Zonhove: carla.otter@swzzorg.nl 06-13804404 

 

 
Doe mee! Dan zorgen we samen voor een onvergetelijke Verwenkermis dag! 

 

The Ladies’ Circle Son en Breugel, Rotary Son en Breugel, Lions Club Son en Breugel e.o.,  

Stichting Welzijn Zonhove, Recreatie SWZ Zonhove 

  

http://www.stichtingwelzijnzonhove.nl/
mailto:barbara.tibben@hotmail.com
mailto:carla.otter@swzzorg.nl
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Opzet Verwenkermis: 

 
 

Doelgroep: 

Onze VIP’s zijn mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking; m.n. 

bewoners van Zonhove, leerlingen van Emiliusschool, dorpsgenoten met een beperking 

en leden van St. MEEDOEN .  

In totaal 350 ‘VIPS’, met hun ouders/broertjes/zusjes. 

 

Organisatie in handen van samenwerkingspartners: 

- Stichting Welzijn Zonhove 

- Ladies’ Circle Son en Breugel 

- Rotary Club Son en Breugel 

- Lions Club Son en Breugel e.o. 

- Recreatie SWZ Zonhove 

 

Doelstelling:  

Een hele speciale dag vol kermisvermaak, muziek, knuffeldieren en verwennerij, 

waarbij volledig rekening wordt gehouden met de wensen en beperkingen van onze 

VIP’s.  

 

Wat is hier anders dan normaal:  

- de attracties zijn prikkelarm,  

- de snelheid van de attracties wordt aangepast, 

- er is voldoende tijd, instaphulp en til faciliteit aanwezig is om veilig in de 

attracties te komen, 

- het is rolstoeltoegankelijk, 

- activiteiten worden aangepast op de beleving van onze VIP’s 

- veilige omgeving, 

- je hebt als VIP overal voorrang, 

- het is vooral erg gezellig en bijzonder. 

 

Dit wordt mogelijk gemaakt door medewerking van: 

- bijzondere samenwerking van de organisatoren 

- circa 170 vrijwilligers 

- diverse sponsors en donateurs 

- de ‘Vrienden van Zonhove’ 
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Wij zoeken nog sponsoren voor: 

 
Kermis attracties: 

- Draaimolen      € 2000,- 

- Rups       € 2100,- 

- Treintje (rails)    € 1700,- 

- Familie Reuzenrad   € 1750,- 

- Eendjes vissen     €   700,- 

- Touwtje trekken    €   900,-  

- Ballen gooien    €   200,- 

- Kermis Snoepkraam    €   750,- 

- Kop van Jut (2 mtr)     €   150,- 

- Treintje rijdend over terrein €   900,-  

- Springkussen     €   150,- 

 

 

Prijsjes: 

- Touwtje trekken (350 stuks)  

- Eendjes vissen (350 stuks)  

- Ballen gooien (350 stuks) 

- Grabbelton (350 stuks)  

Totaal:  1400 prijsjes a € 3,- p.st. (als wij ze moeten inkopen).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Maar misschien heeft u nog wat gadgets liggen! Bijv.: knuffels, pennen, 

hebbedingetjes, zonnebrillen, poppen, zaklampen, geluidboxje, iets met lichtjes of 

geluidjes, verpakt kermissnoep etc. 
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Straat theater: 

- Ballonnenclown    €   250,-  

- Orgeltje     €   400,-  

- Percussie/Samba band  €   300,-  

- Poppenkast    €   450,- 

- Treintje rijden   €   450,-  

 

Verwen aktiviteiten: 

- Huifbed rijden    €   400,- 

- Knuffelhoeve     €   150,- 

- Schoonheidssalon (voetenbadje, make-up, kapper)   € 350,- 

- Massage salon    €   150,- 

- Nagelshop    €   300,-  

- Tattoo/schmink shop   €   350,- 

- VIP fotostudio   €   250,- 

 

Optredens: 

- Ganzenharmonie      € 1400,- 

- Mixie mini Band       €  530,- 

- Sambaband en/of dweilorkest     €  500,-  

- Ballonnenclown       €  250,- 

- Goochelclown       €  250,- 

- Thema knuffelpop (foxy of andere bekende..)  €  150,- 

- 1 a 2 Straattheater (bv. mimespeler / living statue)  €  300,- 

- Handdraaiorgeltje met goochel/ballonnenact.  €  400,- 

 

Hap en snap:     
- Authentieke Oliebollenkraam    € 1300,- 

- Suikerspin       €  250,- 

- Popcorn          Sponsor: Zonhove 

- Frietkraam       €  700,- 

- Poffertjes       €  350,- 

- Limonade fontein / koffie & thee terras   Sponsor: Zonhove 

- Yscokar        €  450,- 

- Lunchpakketten 170 vrijwilligers     €  600,-  

 

PR en organisatie materiaal: 

- 170 Vrijwilligerspolo’s met logo ‘VERWENKERMIS’   €  825,- 

- Poster/flyer drukmateriaal      €  150,- 

- Gedrukte VIP-kaarten aan keycord    €  350,- 

- Oprijplaten voor toegang attracties    €  300,- 
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DRAAIMOLEN: 

 
 

 
 

 

Technische gegevens: 

 Doorsnede 8 mtr. 

 3x 16 A. stroom 

 Demontabele attracties eruit te halen,  

daarvoor in de plaats ruimte voor diverse rolstoelen 

 Incl. oprij-plaat 

 Incl. Technisch keuringscertificaat en verzekering 

 AFKOOP via kermis exploitant / incl. begeleiding 
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RUPS: 
 

 

 
 

 

Technische gegevens: 

 Afmetingen: 13x 13 meter 

 3x 16 A. stroom 

 Aanpassingsmogelijkheden:  

draaisnelheid,  

geluidsvolume,  

geen knipperende lichten 

 Incl. Technisch keuringscertificaat en verzekering 

 AFKOOP via kermis exploitant / incl. begeleiding 
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Familie Mini REUZENRAD: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien niet de allerhoogste, maar zeker wel het aller kleurrijkste reuzenrad 

waarmee we de hoogte in gaan! In dit reuzenrad is het mogelijk om met 24 volwassen 

personen of 32 kinderen tegelijk in te stappen. 

 

Technische gegevens: 

 Hoogte: 8,50 meter. 

 Afmetingen: 8 x 5 meter diep. 

 Stroom: 3 x 25 Ampere.  

 Aanpassingsmogelijkheden: 4 personen per gondel; rolstoel kan op het 

plateau gereden worden. Mogelijkheden voor extra gordel. 

 Incl. Technisch keuringscertificaat en verzekering 

 AFKOOP via kermis exploitant / incl. begeleiding  
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EENDJES VISSEN: 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vis de eendjes uit het water, en win een leuke prijs. 

Deze aktiviteit wordt is zeer geschikt een aangepast voor onze VIP’s. 

 

 

 

Technische gegevens: 

 

 4 X 4 meter oppervlakte nodig 

 Stroom: 220v 

 Incl.200 prijsjes om uit te delen. 

 Meer prijsjes via giften/gadgets inzameling 
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HUIFBED RIJDEN: 

 
 

Info: http://www.huifbedrijden.com 
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TREINTJE op RAILS: 

 

 
 

Stap in de Peter Pan Railway en draai gezellige rondjes op over vaste treinbaan. Per 

treintje kunnen 6 kinderen en 6 volwassenen tegelijk in te stappen. 

 

 

 

Technische gegevens: 

 Hoogte: 8,50 meter. 

 Afmetingen: 15  x 10 meter diep. 

 Stroom: 3 x 25 Ampere.  

 Aanpassingsmogelijkheden: geluid en licht kunnen op aangename sterkte 

worden ingesteld. 

 Incl. Technisch keuringscertificaat en verzekering 

 AFKOOP  via kermis exploitant / incl. begeleiding 
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OLIEBOLLEN KRAAM: 

 

 
 
Materialen: 

 Ingehuurde kraam 7x3 mtr  

 1x 220v stroom / 16 Ampere 

 Met 1 begeleider 

 Incl. 750 Oliebollen of krentenbollen 

evt. extra oliebollen á € 0.50 per stuk 

 Vrije verkoop mogelijk, ook van appelbollen en berlinerbollen! 
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STRAAT THEATER: 

 

 

Mixie Mini Band 

Straatmuziek met een grote glimlach! 

Verbaasde gezichten, vele glimlachen, vele foto’s en dansende mensen! Dát is wat er 

gebeurt wanneer Hiddo’s Mixie Mini Band aan komt rijden! Straatmuziek op zijn best… 

op dit gezellige rode wagentje, wat eigenlijk een héle grote trommel is, zitten vele 

instrumenten gemonteerd, zoals bekkens, trommels, sambaballen, toeters, bellen, 

ratels, washboard en kazoos! De bestuurder speelt op zijn accordeon gezellige deunen 

en wordt ondersteund door een geluidsinstallatie die mooi weggewerkt in het 

wagentje verstopt zit! 

Hiddo speelt zijn Mixie Mini Band in dagdelen van 4 aaneengesloten uren 

Bekijk het filmpje van https://www.youtube.com/watch?v=CCHSpFXJDmk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CCHSpFXJDmk
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TOUWTREK KRAAM: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialen: 

 Ingehuurde kraam 6x3 mtr  

 1x 220v stroom 

 Met 1 begeleider 

 Exclusief prijsjes (450 stuks)  

Hiervoor kunnen we nog kleine kadootjes / gadgets gebruiken! 

Of heeft u nog kleine kadootjes liggen?  

Daar zijn we ook erg blij mee…! 
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Sponsorformulier Verwenkermis Zonhove - Zondag 11 juni ‘17 
 

JA, ik draag de VerwenKermis Zonhove een warm hart toe, en verklaar hierbij als sponsor 
te willen bijdragen. 

Naam: _______________________________________________________________________ 

Bedrijf: ______________________________________________________________________ 

Adres: _______________________________________________________________________ 

Plaats:  _______________________________________________________________________ 

Email: _________________________________________    Tel.nr.: _______________________ 

 

Ik zou graag op de onderstaande manier willen sponsoren: …….(svp aankruisen wat van toepassing is) 
□ Adopteren van een attractie: ……………………………………………………………….(zie mogelijkheden in sponsormap) 

□ Doneren van een concreet bedrag  € …………………………………………….. 

□ Doneren in natura van prijsjes / gadgets / snoep *  

□ Diensten aanbieden (bv. t-shirts voor vrijwilligers, verzorgen van catering, of PR-materialen.) 

□ Hulp / inzet van personeel tijdens de Verwenkermis. 

Toelichting:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Als sponsor wil ik graag gebruik maken van onderstaand aanbod:  

(graag aanvinken waar u prijs op stelt) 
□ Naamsvermelding op de plattegrond die tijdens de kermis aan de deelnemers / bezoekers word 

uitgereikt. 

□ Beeldschermvermelding met logo (in VIP-room en op het buitenterrein) tijdens de kermis 

□ Vermelding met logo op de Verwenkermis pagina van www.stichtingwelzijnzonhove.nl  

□ Uitnodiging evt. met gezin om als gast deel te nemen aan de Verwenkermis. Kinderen krijgen een 

gratis toegangskaart. 

□ Ontvangst met een bubbeltje, in onze VIP- room tijdens de Verwenkermis, met presentatie van het 

Kermisproject en Zonhove, met mogelijkheid voor rondleiding.  

□ Na de kermis worden sponsors bedankt dmv vermelding met logo in het Forum. 

Wijze van betaling: 

□ De financiële bijdrage zal ik binnen 2 weken overmaken op rekeningnr. NL38RABO 0148 2573 72 

 t.n.v. Stichting Welzijn Zonhove ; zodat de boeking van de aktiviteit / attractie kan worden 

voltooid. 

□ Stuur mij een factuur op naam/adres:_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

□ Neem contact met mij op voor verdere afstemming. 

 

Akkoord verklaring            Datum: 

 

Organisatie: 

 

Naam:       Handtekening : 

    

 
Dit formulier opsturen aan: Carla.otter@swzzorg.nl  of  

Carla den Otter, afd. Recreatie, SWZ  Zonhove, Nieuwstraat 70, 5691 AG Son en Breugel 

http://www.stichtingwelzijnzonhove.nl/
mailto:Carla.otter@swzzorg.nl

