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DIT IS WAT WIJ DOEN 

Ons doel  is om meisjes en vrouwen in heel Nederland te ondersteunen op welk gebied dan ook. 

Dit doen wij door onder andere een aantal praktische  projecten uit te voeren: 

 

Project A: 

Vrouwen die traumatische ervaringen achter de rug hebben en waarin geweld aan de orde van de 

dag was. Wij bieden de vrouwen een tiental bijeenkomsten aan waarbij zij met elkaar ervaringen 

kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ondersteunen volgende stappen te zetten. 

Meisjes van 70: 

Vrolijke herinneringen van vrouwen boven de 70, worden gebundeld in een luxe Glossy.  

Eigen Kracht voor mantelzorgers: 

Het ondersteunen en faciliteren van bijeenkomsten voor mantelzorgers die ontzorgt dienen te 

worden. Door het organiseren van een bijeenkomst met mensen uit hun eigen netwerk kunnen wij 

zorg dragen voor de mantelzorger 

Onze ambitie 

Stichting X onderscheidt zich van andere (vrijwilligers)organisaties doordat wij ons focussen op 

meisjes en vrouwen in heel Nederlanden. Wij zijn daar experts in zijn. Wij  zijn een ambitieuze en 

toegankelijke organisatie die graag samenwerkingen aangaat omdat wij geloven dat het bundelen 

van krachten de innovatie bevordert. 

Wij zijn overtuigd dat in een samenwerking alle partijen op een hoger plan komen. De kracht van 

wederkerigheid. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BENEFIET AVOND 

Datum 

Locatie 

Tijd: 19.00-23.00 uur 

Een fantastisch avond, georganiseerd door het team van Stichting C in samenwerking met bedrijf Y 

om aandacht te geven aan alle vrouwen die met succes een traject hebben afgerond maar ook aan 

vrouwen die een traject kunnen gebruiken.  We lanceren de eerste luxe Glossy waarin meer dan 50 

‘meisjes’ hun verhalen hebben gedeeld. Gasten zijn echt een avondje uit in stijl. Heren in black-tie, 

dames in cocktail. 

Schrijd binnen over een rode loper en verwonder u over de entourage. 

Geniet van een sprankelende avond. Zet in op de veiling met kunststukken van A, koop een leuke 

dienst of adopteer een traject. 

Vanaf 19.00 uur is het ongedwongen genieten van een goed wijntje, een lekker biertje of een 

sparkling cocktail. Ontmoet nieuwe mensen terwijl de DJ relaxed muziek draait. 

Onder de gasten zijn onze ervaringsdeskundigen. Zij zijn herkenbaar aan de oranje cocktailjurken. 

Deze dames zijn bereid hun persoonlijke verhaal te vertellen. Dat kan gaan over huiselijk geweld en 

hoe zij het leven daarna weer hebben opgepakt maar wellicht treft u ook een meisje van 70.  Geen 

zielige verhalen, maar sterke vrouwen met veel ervaring. 

 

 

 



 

 

 

 

 

HET BENEFIET DOEL 

Wij zoeken verschillende samenwerkingspartners die zich met ons en ons werk willen associëren. 

Onze uitgangspunten zijn dezelfde als uw onderneming: passie, moed, gedrevenheid en respect 

voor elkaar. Met uw expertise, diensten en/of producten kunnen wij deze avond realiseren en  

naamsbekendheid  van uw en onze organisatie  tot grotere hoogte brengen. 

Zou het niet fantastisch zijn indien u aan het eind van de avond kunt zeggen dat u heeft bijgedragen 

aan: 

* realisering vijf nieuwe trajecten : vijf meisjes die geholpen worden met het op de rit krijgen van 

hun leven door mee te kunnen doen met het project A? (t.w.v € 9.475,00) 

* realiseren van een nieuwe editie van Meisjes van 70? 

Wat hebben wij nodig om deze avond te organiseren? 

• Materialen ter versiering van de locatie 

Banners, roze loper, bloemstukken, glitters,  

• Succesdres(ses) voor vrouwen die deze avond hun verhaal willen vertellen aan de gasten 

• Bijzonder product, dienst of kunst die geveild kan worden. U kunt ook denken aan het veilen 

van een werkervaringsplek in uw bedrijf voor één van onze meisjes/vrouwen. 

• Veilingmeester 

• Bedrijven/organisaties die bereid zijn een traject te ‘adopteren’. 

Wij bieden u creatieve tegendiensten: 

• Motivatie/talentontwikkeling training voor vrouwen bij uw in het bedrijf 

• Meedenken met u hoe u uw bedrijf aantrekkelijker kunt maken voor uw vrouwelijke 

werknemers 

• Gebruik van ons grote netwerk; wij maken graag de verbinding voor u 

• Onze expertise op het gebied van vrouwenthema’s 

• Uw bedrijf helpen aan vrouwen voor werkervarings- of stageplekken binnen uw bedrijf. Wij 

kunnen de eerste screening voor u doen. Wij hebben veel vrouwen in ons netwerk en kunnen 

die aan het juiste bedrijf matchen.  

Maar ook: 

• Uw logo op al onze media-uitingen (website, sociale media, nieuwsbrief, pers, tickets) 

• Reclame-uitingen op locatie van het benefiet 

• De mogelijkheid voor u als bedrijf om binnen ons netwerk een presentatie te geven 

• Artikel in onze nieuwsbrief 

• Vrijkaarten voor het evenement. Deze kunt u aan uw relaties schenken. 

Uiteraard is er veel meer mogelijk; wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden.  

 



 

 

 

SUPPORT PAKKETTEN 

Hieronder hebben wij een aantal pakketten samengesteld. Indien u wenst maken wij, speciaal voor u 

en uw bedrijf, een pakket op maat.  

 

Over-de-top supporter ( € 10.000,00 slechts 1 beschikbaar) 

• Bijzonder speciaal persoon-behandeling tijdens de benefiet-avond. U wordt tijdens de 

avond extra in de watten gelegd door het team van Stichting X 

• Keuze uit twee van onze creatieve tegendiensten 

• Uw banner bij de rode loper 

• Grootse vermelding op het scherm tijdens de benefiet-avond 

• Mogelijkheid om een korte speech te houden (max. 5 minuten)  tijdens de avond; zet u zelf 

in de schijnwerpers 

• Vermelding op onze supportpagina en een eigen pagina op onze de website met logo en 

doorkliklink 

• Uw naam en logo op al onze media uitingen 

• Tien vrijkaarten om aan uw relaties te geven. 

Op-de-top supporter ( € 5.000,00, slechts 2 beschikbaar) 

• Keuze uit één van onze creatieve tegendiensten 

• Uw banner bij de entree van de zaal 

• Vermelding op het scherm tijdens de benefiet-avond 

• Vermelding op de website met logo en doorkliklink 

• Uw naam en logo op onze media uitingen 

• Zes vrijkaarten om aan uw relaties te geven 

Top-supporter (€ 250,00, onbeperkt beschikbaar) 

• Vermelding op het scherm tijdens de benefiet-avond 

• Uw naam en logo, met link, op onze supportpagina van de website 

• Vermelding op onze media-uitingen 

• Vier vrijkaarten om aan uw relaties te geven 

 

 

  

 

 

  

 

 



 

 

 

 

CONTACT 

 

Bent u na het lezen van ons voorstel geïnteresseerd en wilt u een persoonlijk gesprek? 

Wij komen graag naar u of uw bedrijf om te kijken of er een samenwerking mogelijk is. 

 

U kunt daarvoor contact opnemen met: 

[Naam] 

[Telefoon] 

[ Mail] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


