Informatie voor sponsoren Jeugddorp
In dit document wordt een beschrijving gegeven van wat Jeugddorp is en wat het inhoudt om
sponsor van Jeugddorp te zijn.
Wat is Jeugddorp?
Jeugddorp is een jaarlijks terugkerend vakantieproject voor kinderen tussen de zes en twaalf
jaar. Gedurende de middelste twee weken van de zomervakantie kunnen kinderen naar
hartelust huttenbouwen, knutselen, toneelspelen of meedoen aan diverse sportactiviteiten.
Alle kinderen uit Leiden en omgeving zijn welkom, maar Jeugddorp richt zich specifiek op
hen die niet op vakantie kunnen. We streven ernaar om Jeugddorp als een
surrogaatvakantie te laten functioneren voor deze doelgroep. In de praktijk komen kinderen
van diverse milieus op Jeugddorp, waardoor er een mooie mix ontstaat tussen kinderen die
elkaar anders wellicht nooit zouden ontmoeten.
Wat is de omvang van Jeugddorp?
Het afgelopen Jeugddorp (2015) zijn we bezocht door 497 verschillende kinderen, die in
totaal 1584 keer geweest zijn (gemiddeld 158 kinderen per dag). Vijfenveertig vrijwilligers uit
de gehele regio zorgden voor enthousiaste begeleiding.
Wie organiseren Jeugddorp?
Voorheen werd Jeugddorp georganiseerd vanuit Libertas Leiden. Sinds 2014 wordt de
subsidie vanuit de Gemeente Leiden afgebouwd en vanaf 2017 zal Jeugddorp als
zelfstandige stichting verder gaan. Deze stichting zal worden gedraaid door een kerngroep
van tien gemotiveerde vrijwilligers. Zij nemen nu al stapsgewijs steeds meer taken over van
de zes professionele kinderwerkers die op dit moment nog aan Jeugddorp meewerken.
Subsidie en sponsoren
Door het wegvallen van een groot deel van de subsidie, zijn we meer afhankelijk geworden
van fondsen, bijdragen van bedrijven en de inzet van vrijwilligers. Door bezuinigingen wordt
dit echter steeds moeilijker. Daarom zijn sponsoren erg belangrijk voor ons.
Op welke manieren kan men bijdragen?
Er zijn allerlei manieren waarop fondsen, bedrijven en particulieren kunnen bijdragen aan
Jeugddorp. Dit kan in de vorm van geld zijn, maar er kan ook gedacht worden aan het
doneren van materialen of gereedschap, vervoer/opslag ervan, diverse benodigdheden,
lunch voor de vrijwilligers, versnaperingen voor de kinderen, of het aanbieden van
workshops.
Wie zijn de sponsoren?
We maken op verschillende plekken duidelijk wie de sponsoren van Jeugddorp zijn:
● Op de website (
www.jeugddorpleiden.nl
) worden de logo’s van de sponsoren
getoond. Op de voorpagina wordt willekeurig elke paar seconden één van de
sponsorlogo’s weergegeven.

●
●
●

Daarnaast is er de sectie ‘sponsors’ (
www.jeugddorpleiden.nl/sponsors
), waar een
lijst met alle sponsorlogo’s getoond wordt.
Bij de ingang van Jeugddorp worden de afgedrukte sponsorlogo’s opgehangen.
Eventueel is het mogelijk om logo’s of spandoeken e.d. op het terrein te hangen.
Deze zullen dan wel zelf aangeleverd moeten worden.

Officiële opening
Sponsoren worden uitgenodigd voor de officiële opening van Jeugddorp, die gewoonlijk op
de eerste woensdagmiddag van Jeugddorp plaatsvindt. Hier is ook de lokale, en soms
landelijke pers aanwezig. Dit is een kans voor sponsoren om hun bijdrage aan Jeugddorp te
laten zien.
Belastingvoordeel
In 2016 wordt Jeugddorp officieel nog georganiseerd door Libertas Leiden. Libertas heeft
een ANBIstatus, wat inhoudt dat donateurs hun giften kunnen aftrekken van de belasting.
Vanaf 2017 zullen we waarschijnlijk als zelfstandige stichting verder gaan en zullen dan ook
proberen een ANBIstatus te verkrijgen. Meer informatie:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzonde
re_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_belastingvoordel
en_heeft_een_anbi

