n.o.t.k.

-	Vermelding bedrijfsnaam op alle communicatieve uitingen,
waaronder bord langs de ijsbaan en prominent in de advertenties;
- Vermelding op website ‘Harderwijk op IJs’ + op social media;
- Uitnodiging voor openingsceremonie en de sponsoravond;
- Overige sponsorcredits in een persoonlijk gesprek nader te bepalen.

IJsbaan-TV-Live (o.v.b.v. afspraken met HK13)

€ 3.500,00

IJs-ster TV (o.v.b.v. afspraken met HK13)

€ 1.500,00

IJskoning

€ 1.150,00

- Vermelding bedrijfsnaam op Harderwijk TV voorafgaande aan elke
uitzending van de spotjes en op flatscreens in het ijsbaanpaviljoen;
-	Vermelding op website ‘Harderwijk op IJs’ + op social media;
-	Vermelding bedrijfsnaam op verzamelborden en in de advertenties;
- Uitnodiging voor de openingsceremonie en de sponsoravond;
- 20 vrijkaarten (toegang incl. schaatshuur).

- U
 itzending van uw eigen bestaande tv-commercial van hooguit
20 seconden op Harderwijk TV en op flatscreens in het ijsbaanpaviljoen;
- Vermelding op website ‘Harderwijk op IJs’ + op social media;
-	Vermelding bedrijfsnaam op verzamelborden en in de advertenties;
- Uitnodiging voor openingsceremonie en de sponsoravond;
- 20 vrijkaarten (toegang incl. schaatshuur).

- Vermelding bedrijfsnaam in full color op een bord langs de ijsbaan;
- Vermelding op de website ‘Harderwijk op IJs’ + op social media;
-	Vermelding bedrijfsnaam op verzamelborden en in de advertenties;
- Uitnodiging voor openingsceremonie en de sponsoravond met 2 sponsorkaarten;
- 20 vrijkaarten (toegang incl. schaatshuur) (extra sponsorkaart à € 150,- p/st. =mogelijk)

IJsprins

€ 750,00

Schaatsvriend

€  300,00

- Vermelding bedrijfsnaam in full color op een half bord langs de ijsbaan;
- Vermelding op de website ‘Harderwijk op IJs’ + op social media;
-	Vermelding bedrijfsnaam op verzamelborden en in de advertenties;
- Uitnodiging voor openingsceremonie en de sponsoravond met 1 sponsorkaart
- 10 vrijkaarten (toegang incl. schaatshuur) (extra sponsorkaart à € 150,- p/st. =mogelijk)

- Vermelding bedrijfsnaam op de website ‘Harderwijk op IJs’;
-	Vermelding bedrijfsnaam op verzamelborden en in de advertenties;
- Uitnodiging voor openingsceremonie + vermelding op social media;
- 6 vrijkaarten (toegang incl. schaatshuur).
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2021
IJsbaan

26 november 2021
t/m 8 januari 2022

Donateur van harderwijk op ijs  

U vindt dat de ijsbaan moet blijven bestaan en wil door een eenmalige gift hieraan bijdragen? Stort een
mooi bedrag op IBAN nummer NL80 RABO 0118.75.79.46 t.n.v. Stichting Harderwijk op IJs.

Bedrijfsarrangementen incl. 1 of 2 uur de schaatsbaan excl.

Heeft u met uw bedrijf specifieke wensen voor een compleet arrangement in het paviljoen, neem dan
contact op via sponsoring@harderwijkopijs.nl. Wij zorgen voor maatwerk en nemen contact met u op voor
een afspraak.
Wees op tijd want ook hiervoor geldt vol=vol !!!!
Alle hierboven genoemde bedragen zijn exclusief de BTW.                                                                                         
www.harderwijkopijs.nl

04-01-2021

www.boldprojecten.nl

www.harderwijkopijs.nl

Kunstijsbaan al
meer dan 14 jaar het
middelpunt van Heerlijk
Harderwijk Winterstad
Schaatsen is een typisch Nederlandse sportieve activiteit. Het is van belang dat kinderen deze
activiteit in de openlucht kunnen blijven beoefenen. In 2007 heeft een aantal enthousiaste mensen
daarom de stichting ‘Harderwijk op IJs’ opgericht met als doel kinderen in de wijde omgeving
schaatsplezier te laten beleven. Inmiddels wordt door meer dan 150 vrijwilligers ruim 5 weken lang
deze oer-Nederlandse winterpret aangeboden in het centrum van Heerlijk Harderwijk Winterstad,
culinaire Hanzestad aan het Veluwemeer!

Wintersfeer in Heerlijk Harderwijk Winterstad

‘Harderwijk Op IJs’ wil kinderen, hun ouders en grootouders in het midden van de winter,
activiteiten aanbieden die bijdragen aan meer beweging, ijsplezier en een ontmoetingsplek voor
jong en oud in hartje stad. Er is daarom ook een horecapaviljoen van waaruit men naar de
schaatsende kinderen kan kijken terwijl men zelf kan genieten van een drankje met een heerlijke
versnapering. De omgeving is in idyllische sfeer gebracht met kerstbomen, versieringen, lichtjes
en een oliebollenkraam.

Focus op jeugd

‘Harderwijk Op IJs’ richt zich dus in hoofdzaak op de jeugd. Van alle Harderwijkse basisscholen
komen klassen met hun leraren naar de ijsbaan voor het schoolschaatsen. De leerlingen wordt
de schaatstechniek bijgebracht door ervaren trainers die net als alle andere betrokkenen als
vrijwilliger actief zijn op de ijsbaan. Dit alles mede mogelijk gemaakt door de gemeente
Harderwijk. Er is iedere vrijdagavond ‘Disco On Ice’ voor de kids van 5 t/m 11 jaar en daarna voor
de jeugd vanaf 12 jaar. Op de zaterdagochtenden zijn er gratis schaatslessen en is er gratis
peuterschaatsen. Voor wie geen schaatsen heeft; de schaatsen zijn in alle gangbare maten te huur.
Kijk ook eens op www.harderwijkopijs.nl voor de mogelijkheden en de foto’s van de afgelopen
jaren om een indruk te krijgen. De kunstijsbaan wordt inmiddels jaarlijks door meer dan 13.000
kinderen bezocht! Volg ons ook via social media voor alle actualiteiten en nieuws over de ijsbaan.

Sponsoren

In de afgelopen jaren heeft de sponsoring vanuit vooral het bedrijfsleven en de gemeente het
mogelijk gemaakt dat de kunstijsbaan op de markt gerealiseerd kon worden. Wilt u ook dit jaar
weer helpen om de ijsbaan mogelijk te maken? ‘Harderwijk Op IJs’ doet wederom een beroep op u!
Als bedrijf en sponsor kunt u exclusief gebruik maken van de ijsbaan en het Horeca paviljoen.
IJssjoelen of curling met uw collega’s behoort aan het einde van het jaar tot de mogelijkheden.
Gebruik de ijsbaan voor uw bedrijfsfeest, personeelsavond, netwerk- of eindejaarsborrel!
Er is voor u als sponsor van de ijsbaan veel mogelijk en uw bedrijf staat 5 weken goed in de picture
in het hart van de stad.
Interesse? Mail naar sponsoring@harderwijkopijs.nl

Je gaat het pas zien
als je het doorhebt!
Vanuit winterse sfeer, gezelligheid en
saamhorigheid leveren wij graag een
zichtbare bijdrage aan onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Een ‘Heerlijk
Harderwijk’ voor alle inwoners en gasten. Wie
wil dat niet?
Daarom introduceren wij, met het oog op de
jeugd ‘onze toekomst’ vanaf deze 14e editie
de 14 regels van Johan Cruijff.
Wij initiëren dat de kids spelenderwijs in
aanraking komen met deze uitgangspunten.
En bewuster worden van kernwaardes als
respect, samenspel, creativiteit,
verantwoordelijkheid en omgang met elkaar.
1. Teamspeler
Alleen kun je niets, je moet het samen doen
2. Verantwoordelijkheid
Wees zuinig op wat je krijgt en waar je
gebruik van mag maken
3. Respect
Heb respect voor de ander
4. Integratie
Betrek ook anderen bij jouw activiteiten
5. Initiatief
Durf iets nieuws te doen
6. Coachen
In een team moet je elkaar altijd helpen
7. Persoonlijkheid
Wees wie je bent
8. Sociale betrokkenheid
Belangrijk in de sport, maar helemaal
daarbuiten
9. Techniek
De basis
10. Tactiek
Weten wat je doet
11. Ontwikkeling
Door sport ontwikkelt lichaam en geest
12. Leren
Probeer iedere dag weer iets
nieuws te proberen
13. Samenspelen
Wezenlijk onderdeel van het spel
14. Creativiteit
De schoonheid van de sport

