FACING EDS
FACING DONATIE- & SPONSORPLAN
Stichting Facing EDS heeft de volgende donatie- en sponsormogelijkheden:

FACING DONEREN
Bedrijven en particulieren kunnen op verschillende manieren doneren:
●
●
●

Via https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-facing-eds/over-ons
Via een e-mail naar donaties@facing-eds.nl, wij maken dan een factuur en/of sturen een
tikkie;
Rechtstreekse overboeking op bankrekeningnummer NL 75 RBRB 0777 954 591 T.N.V.
Stichting Facing EDS

FACING HERO
Word een Facing Hero! Steun ons door jaarlijks een Hero pakket af te nemen.
●

●

Facing Hero pakket 1: €120,00 per jaar
o Logo of Naam op de Hero Pagina
o Steunpakket
o Uitnodiging Facing Hero bijeenkomst
Facing Hero pakket 2: €240,00 per jaar
o Logo of Naam op de Hero Pagina
o Stukje over jouw bedrijf op Facebook
o Steunpakket
o Uitnodiging Facing Hero bijeenkomst
o Uitnodiging andere Facing evenementen

Het bedrag kun je in een keer voldoen of door middel van een maandelijkse betaling.

FACING VEILING
Een paar keer per jaar organiseren wij een Facing Veiling op Facebook. De eerste veiling zal
plaatsvinden in december 2019. Voor deze veiling zijn wij altijd op zoek naar producten en/of
diensten die wij mogen veilen. Geef bij diensten duidelijk aan wat de voorwaarden zijn.
Op de Facebook Pagina https://www.facebook.com/Facing-Veiling-115810386480468 zetten
we de producten en/of diensten met een vermelding van je (bedrijfs-)naam en/of logo naar
keuze.
Bijna alles is mogelijk, denk creatief. We verwachten geen aangebroken of veelvuldig gebruikte
goederen. Wanneer een product zo goed als nieuw is, dat graag erbij vermelden.
Heb je een product of dienst voor de veiling? Stuur ons dan een bericht op donaties@facingeds.nl
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FACING EDS
FACING FUNDRAISING & ACTIES
Heb je zelf niet de financiële middelen, maar wil je wel graag iets doen? Dat kan door mee te
zoeken naar bedrijven en/ of initiatieven die ons willen helpen. Vraag bijvoorbeeld aan je
plaatselijke supermarkt of ze statiegeldbonnetjes acties willen doen, geef een workshop/clinic of
organiseer een rommelmarkt, wandeltocht of sponsorloop.
Wil je een evenement of actie koppelen t.b.v. Facing EDS? Doen! Het kan en mag zowel klein als
groot.
Stuur een bericht naar donaties@facing-eds.nl met je idee, dan kijken we samen hoe we dit het
beste kunnen aanpakken.
Wij zijn ook op zoek naar vaste vrijwilligers die ons hierbij willen assisteren. Pas jij in ons
netwerkteam? Laat het ons weten op donaties@facing-eds.nl.

FACING PROJECTEN
Voor grotere projecten organiseren wij speciale acties. Deze communiceren wij via Facebook. Volg
ons op Facebook en verspreid onze berichten voor meer bereik!
www.facebook.com/FacingEDS
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