SPONSORING
ZEEZOOGDIERDAGEN 2019

Bedreigingen en
bescherming van
zeezoogdieren

ZEEZOOGDIERDAGEN 2019

WERKGROEP ZEEZOOGDIEREN

Doelstelling
Het doel van de Zeezoogdierdagen is om
professionals, amateurs, beleidsmakers bij
overheden en NGO’s, natuurbeschermers,
deelnemers aan natuurreizen, mensen
werkzaam in het mariene milieu, en ook
kunstenaars bij elkaar te brengen, zodat
nieuwe verbindingen ontstaan en nieuwe
initiatieven voor bescherming en
onderzoek worden ontwikkeld.

De Werkgroep Zeezoogdieren (WZZ) is
een zelfstandig werkende werkgroep
van de Zoogdiervereniging. De
werkgroep is in 1982 opgericht om de
contacten te versterken tussen
specialisten en belangstellenden die in
Nederland en België aan zeezoogdieren
werken.

Een andere belangrijke doelstelling van de
Zeezoogdierdagen is betere educatie van
het publiek omtrent zeezoogdieren en
nieuwe mensen enthousiasmeren om zich
in te zetten voor bestudering en
bescherming van zeezoogdieren.

Naast de Zeezoogdierdagen en
nieuwsbrieven, wordt de werkgroep in
toenemende mate gevraagd mee te
denken en te praten over de
bescherming van zeezoogdieren, deel
te nemen aan expertise-bijeenkomsten
en wordt de portalfunctie duidelijker.

Thema
Er zijn diverse bedreigingen waaronder
onderwatergeluid, plastic, verstrikking,
aanvaringen, maar ook de walvisvaart.
Daarom hebben we gekozen voor
bedreigingen en bescherming als leidend
thema tijdens de Zeezoogdierdagen 2019.

Voor meer informatie over de
werkgroep, de zeezoogdierdagen, en/of
de nieuwsbrieven, kijk hier:
www.werkgroepzeezoogdieren.nl en
www.zoogdiervereniging.nl/werkgroepzeezoogdieren.

Activiteiten
Naast populair-wetenschappelijke lezingen
zullen andere onderdelen zoals een foto
expositie, een zeezoogdiermarkt,
workshops, activiteiten in het veld (zoals
bezoek aan Ecomare, boottocht naar de
Razende Bol, bezoek aan de bottenschuur,
educatieve workshops, enz.) in het programma een breed publiek aanspreken.

SPONSOR WORDEN?
De Werkgroep Zeezoogdieren heeft geen
eigen inkomsten en doet alles met
vrijwilligers. Echter er worden wel kosten
gemaakt en dus zijn we op zoek naar
sponsoren. Giften aan de Werkgroep
Zeezoogdieren zijn aftrekbaar van de
belasting, doordat de Zoogdiervereniging
erkend is als ANBI. Elke bijdrage is welkom,
maar we hebben een aantal mogelijkheden
die voor je organisatie interessant kunnen
zijn. Voor €250,- bent je al sponsor, maar je
kunt ook kiezen om de Zeezoogdierdagen
op een andere manier te steunen.

STAND OP ZEEZOOGDIERMARKT

Bezoekers: 250 (zaterdag), optie zondag.
Is je organisatie actief op een terrein dat
raakt aan zeezoogdieren, dan ben je van
harte welkom om je te presenteren aan de
bezoekers. Je kunt ook zaken verkopen.
Voor een stand op de Zeezoogdiermarkt
zijn de volgende tarieven van toepassing:
Niet-commercieel
Commercieel

SPONSOR: GEWONE ZEEHOND a €250,-

SPONSOR: BULTRUG

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gratis logo op de sponsorpagina.
Gratis stand op de Zeezoogdiermarkt.
Vermelding in nieuwsbrieven.
Link op de Zeezoogdierdagen-website.
Max. 1 vrijkaart Zeezoogdierdagen.

SPONSOR: BRUINVIS

a €500,-

a €1000,-

Gratis logo op de sponsorpagina.
Gratis stand op de Zeezoogdiermarkt.
Vermelding in nieuwsbrieven.
Link op de Zeezoogdierdagen-website.
Gratis half A5 advertentieruimte.
Gratis banner op Werkgroep-website.
Max. 4 vrijkaarten Zeezoogdierdagen.

SPONSOR: BLAUWE VINVIS

a €2500,-

€ 0,00
€ 50,00

ADVERTEREN IN PROGRAMMABOEK

Oplage: 300-350 stuks.
Zelf aan leveren in fullcolour op het juiste
formaat, voor in het programmaboek.
Logo
Kwart A5
Half A5
A5
Dubbel A5

€ 50,00
€100,00
€200,00
€300,00
€400,00

•
•
•
•
•
•

Gratis logo op de sponsorpagina.
Gratis stand op de Zeezoogdiermarkt.
Vermelding in nieuwsbrieven.
Link op de Zeezoogdierdagen-website.
Gratis kwart A5 advertentieruimte.
Max. 2 vrijkaarten Zeezoogdierdagen.

•
•
•
•
•
•
•

Gratis logo op de sponsorpagina.
Gratis stand op de Zeezoogdiermarkt.
Vermelding in nieuwsbrieven.
Link op de Zeezoogdierdagen-website.
Gratis A5 advertentieruimte.
Gratis banner op Werkgroep-website.
Max. 8 vrijkaarten Zeezoogdierdagen.

