Waarom bijdragen?
• Omdat u er net als wij in gelooft dat Nederland actieve burgers nodig
heeft die elkaar helpen. Burgers die voor elkaar opkomen en niet
wegkijken, maar in actie komen wanneer hulp gevraagd is.
• Omdat een investering in de kinderen van vandaag essentieel is voor de
maatschappij van morgen, en u maatschappelijk verantwoorde
bijdragen hoog in het vaandel heeft staan.
• Stichting Hero Town NL heeft een ANBI-status, waardoor periodieke en
eenmalige giften ook voor u voordelig zijn.
Voor lokale/regionale
organisaties, overheden en
fondsen:

Voor landelijke organisaties,
overheden
en fondsen:

Voor particulieren,
organisaties, overheden
en fondsen:

Adopteer een (lokale)
school!
Uw donatie dekt de eigen
bijdrage van een school voor
het Nieuwe Helden
lesprogramma, oftewel: u
adopteert een of meerdere
gehele scholen en bekostigt
daarmee de volledige school.
Op deze manier kunnen meer
scholen in kansongelijke gebieden ook Nieuwe Helden verwelkomen.

Steun het online
platform

Doneer aan
Hero Town NL
Omdat er naast het
lesprogramma en platform
altijd ook andere zaken zijn
die bekostigd moeten worden:
met een algemene donatie
investeert u in de groei en het
voortbestaan van Stichting
Hero Town NL.

Met uw donatie draagt u bij aan
de doorontwikkeling van het
online platform, waar steeds
nieuwe challenges geplaatst
worden. Dankzij uw bijdrage
kunnen wij het bereik van het
platform vergroten. Kinderen
kunnen dan ook meedoen als
hun school nog geen plek heeft
voor het lesprogramma.

Wat kost het?
1-3 klassen €1380
4-5 klassen €1800
6+ klassen €2230

Wat kost het?
Een vrije gift vanaf €5000

U ontvangt:
• Vermelding “hoofdsponsor“
op de kanaal van de school
en diverse mediakanalen
van Stichting Hero Town NL
• Lezing + workshop t.w.v.
€250/€500 met korting of
zelfs geheel gratis!

U ontvangt:
•
•

Gratis lezing + workshop
t.w.v. €250/€500
Vermelding op platform,
social media-kanalen en
website HTNL

Wat kost het?
Vrije donatie, zo klein of groot
als u zelf wilt
U ontvangt:
Door een schenking aan een
ANBI-stichting geeft u een
aftrekbare gift. Periodieke en
eenmalige giften mogen
(gedeeltelijk) worden
afgetrokken van uw winst of
inkomen, zie deze link voor de
regels die de Belastingdienst
hiervoor hanteert.

Wekt een van deze opties uw interesse?
Neem dan contact op met Jorit Smits (jorit@herotown.nl) voor de vervolgstappen.
Vrij doneren kan ook meteen!
Uiteraard staat het u ook vrij om contact op te nemen voor een donatie en tegenprestatie die bij
uw organisatie of u persoonlijk past.

