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SPRINGTIJ FORUM 2018
In search of a new balance

PARTNERPAKKETTEN

SPRINGTIJ, COMPASS
FOR THE GREEN VOYAGE
Springtij is hét ontmoetingspunt voor al diegenen
die zich zich willen inzetten voor een andere
toekomst. Springtij brengt iedereen, fysiek en virtueel,
samen die invloed heeft op het vergezicht.
De ontwerpers, de financiers, de beleidsmakers,
de toekomstige bewoners. Op Springtij komen
zij tot samenwerken, nieuwe besluiten,
systeemveranderingen. Al acht edities lang.

Het Springtij Libretto

Springtij gelooft in een duurzame wereld, in het grote
visionaire verband dat ooit door Limits to Growth
(1972) werd bepaald en dat blijkens de meest recente
data nog altijd actueel is. Je kunt geen probleem
meer oplossen zonder over de rand van je eigen
denk- en werkwereld te kijken, en naar het systeem
waarbinnen jijzelf (jouw organisatie, jouw sector, jouw
land) functioneert. We geloven dat daarbij zowel de
waarschuwingen als de vernieuwingen zichtbaar
moeten zijn.

Wat maakt Springtij bijzonder?

Het extra (zon)licht van het eiland Terschelling. De diepe
nachtelijke duisternis. De Waddenzee rondom. De
nazomer, die hier zijn bijzondere kleuren uitstrooit, de
diepe concentratie van iedereen, de permanente
glimlach van allen naar allen, de lange inhoudelijke
ontmoetingen, zoals bijvoorbeeld over Food, over
Energie en Klimaat of over Finance. En dan, tussendoor,
het voortgaande gesprek, de volgende afspraken, de
nieuwe plannen die weer worden gemaakt.

Het Libretto van Springtij wordt bepaald door de
dynamische samenhang van de factoren die het lot van
de wereld bepalen. Een louter academische, cerebrale
verhandeling hierover zou je met elkaar kunnen houden
in een willekeurig conferentieoord. Springtij koppelt
deze verhandeling aan kunst, cultuur, landschap,
beleving en het eilandgevoel. Elke editie van Springtij
vormt één geheel. Alles is op elkaar afgestemd en in
die collectieve ervaring vinden wij elkaar.

Ontmoeting. Natuur. Kennis. Verwachting.
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• Inspiratie, ik ben vaak ‘geraakt’
• De brede expertise van de aanwezigen
• Veel inspiratie en sfeervol
• Groot aantal deelnemers, zeer divers
• De sfeer, kleinschaligheid, informeel
• Inspiratie, zielsgenoten, gezamenlijk hard werken
aan een houdbare toekomst
• Veel diverser publiek dan gebruikelijk bij
duurzaamheidsbijeenkomsten
• Erg informeel, daardoor makkelijk contact leggen
• De ‘voorwaarts’ spirit is krachtig. Fantastisch
dat iedereen met hetzelfde hogere doel naar
Springtij komt
• Contact leggen is eenvoudig omdat ieders
intenties duidelijk zijn
• Fijn om te focussen op de hoe-vraag en niet op de
waarom-vraag.

Wat zeggen de deelnemers

De Springtij deelnemers gaven de editie van 2017
gemiddeld een 8,4.
Een aantal reacties:
• Goede sfeer, mooie locaties in de buitenlucht en
inspirerende gesprekken en sessies
• Veel jonge ondernemers
• Hoger niveau van gesprekken dan andere jaren
• Zeer leuke ontmoetingen
• Lezing van prinses Irene was fenomenaal
• Heerlijke sfeer op het eiland, waar de ideeën en
gedachten loskomen
• Dit hebben we hard nodig om tot langetermijnoplossingen te komen
• Saamhorigheid, energie en inspiratie om aan de slag
te gaan
• De vele mogelijkheden tot netwerken en de
positieve sfeer
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Voor onze activiteiten hebben we steun van onze
partners nodig.

Uiteraard zijn we altijd bereid om in gesprek te gaan
over een combinatie van bovenstaande
partnermogelijkheden of een maatwerkpakket.

We onderscheiden bij Springtij de volgende partners:
• Financiële Partners – dragen financieel bij aan de
realisatie van het programma van Springtij
Hierbinnen kennen we de categorieën Boschplaat,
Noordsvaarder, Kroonpolder, Koegelwieck en
Griltjeplak.
• Hosting Partners – maken tegen vergoeding
gebruik van de faciliteiten (locatie, team, kennis) van
Springtij voor het vormgeven van hun eigen
programma tijdens het Springtij Forum.
Hierbinnen kennen we de categorieën Brandaris
en Estuary.
• Netwerk Partners – hebben een relevant netwerk
waarin zij Springtij onder de aandacht brengen met
als doel de community te vergroten
• Kennis Partners – ondersteunen bij het verdiepen
en verbreden van de thema’s
• Media Partners – ondersteunen bij het vergroten
van de bekendheid van Springtij onder een relevante
doelgroep
• Supporting Partners – ondersteunen Springtij op
een andere manier, bijv. door het aanbieden van
diensten of producten of het aanbrengen van
interessante partijen en personen

BEREIK SPRINGTIJ
(peilmoment december 2017)
• Publicatie verschenen in 70 uitingen (print en online)
• Cumulatieve oplage/bereik: 1.656.863
• Mediawaarde: € 150.730,00
• Adresbestand nieuwsbrief: 3.954
• Twittervolgers: 2.330
• Facebookvolgers: 1.124
• LinkedIngroep: 342 leden
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FINANCIELE
PARTNERPAKKETTEN
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PAKKET 1. BOSCHPLAAT € 50.000

De Boschplaat is een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland. De Boschplaat beslaat vrijwel
de hele oostelijke helft van Terschelling. Vroeger was dit een eiland op zichzelf.

TEGENPRESTATIE
• Mogelijkheid om het programma mede vorm te geven: overleg over (semi-)plenaire spreker e/o
mogelijkheid om sub-sessies mede vorm te geven
• Logo op de homepage van de website en in de programma-app
• Naam in de e-mailnieuwsbrieven als hoofdsponsor
• Vermelding op powerpointslide tijdens het programma
• Promotiemogelijkheden tijdens Springtij, in overleg met de organisatie
• Promotiemogelijkheden op het Betonningsterrein tijdens de pauzes (bijv. stand, posters
of sponsorartikelen)
• Een pagina advertentieruimte in het programmaboekje
• Fotosessie met de Springtij fotograaf, twee foto’s rechtenvrij beschikbaar
• Incl. 10 deelnemers
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PAKKET 2. NOORDSVAARDER € 25.000

De Noordsvaarder is de weidse zandvlakte aan de westpunt van Terschelling, tussen het dorp West en het Vlie.

TEGENPRESTATIE
• Mogelijkheid om sub-sessies mede vorm te geven
• Logo op de website en in de programma-app
• Naam in de e-mailnieuwsbrieven
• Vermelding op powerpointslide tijdens het programma
• Promotiemogelijkheden tijdens Springtij, in overleg met de organisatie
• Een halve pagina advertentieruimte in het programmaboekje
• Fotosessie met de Springtij fotograaf, een foto rechtenvrij beschikbaar
• Incl. 5 deelnemers
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PAKKET 3. KROONPOLDER € 15.000

De Kroonpolder is een ingepolderd stuk van de Noordsvaarder, met enkele duinweilanden en dynamische
zoet-zout overgangen.

TEGENPRESTATIE
• Logo op de website en op de programma-app
• Naam in de e-mailnieuwsbrieven als sponsor
• Logo opgenomen in het programmaboekje en in de programma-app
• Vermelding als sponsor op powerpointslide tijdens het programma
• Incl. 3 deelnemers
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PAKKET 4. KOEGELWIECK € 10.000

De Koegelwieck is een natuurmonument midden op het eiland met natte duinvalleien, veenbes (cranberry), gagel
en orchideeën.

TEGENPRESTATIE
• Logo op de website en op de programma-app
• Naam in de e-mailnieuwsbrieven als sponsor
• Logo opgenomen in het programmaboekje en in de programma-app
• Vermelding als sponsor op powerpointslide tijdens het programma
• Incl. 2 deelnemers
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HOSTING
PARTNERPAKKETTEN
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PAKKET 1. BRANDARIS € 40.000

De Brandaris is de vuurtoren van Terschelling, en tevens de oudste vuurtoren van Nederland. De naam is mogelijk
afgeleid van Sint-Brandaan, een zeevarende heilige.

Als Brandaris Hosting Partner geef je vorm aan ca. 5 masterclasses/workshops en 1 (semi)
plenaire sessie (100 - 150 - 300 deelnemers). Je bent (mede) verantwoordelijk voor sprekers,
vorm en v oorbereiding. Als host nodig je (mede) de eigen doelgroep uit (evt. met financiële ondersteuning voor hun deelname) met een maximum van 15 deelnemers. De sessies worden in
nauwe samenwerking met de Springtij-organisatie vormgegeven en sluiten aan bij het programma
en thema van het Forum. Hostingpartij en Springtij stellen ieder een projectleider beschikbaar die
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor inhoud, begroting en organisatie. Voorbereidingskosten
worden apart begroot. Springtij biedt locaties en faciliteiten tijdens het Forum.
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PAKKET 2. ESTUARY € 20.000

Een estuarium is een vaak trechtervormige monding van een rivier of beek, waar zoet en zout elkaar ontmoeten.
Op Terschelling vormt de Boschplaat een estuarium met grote natuurwaarde.

Als Estuary Hosting Partner geef je vorm aan circa 4 masterclasses/workshops. Je bent (mede)
verantwoordelijk voor sprekers, vorm en voorbereiding. Als host nodig je (mede) de eigen
doelgroep uit (evt. met financiële ondersteuning voor hun deelname) met een maximum van
10 deelnemers. De sessies worden in nauwe samenwerking met de Springtij-organisatie vorm
gegeven en sluiten aan bij het programma en thema van het Forum. Hostingpartij en Springtij
stellen ieder een projectleider beschikbaar die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor inhoud,
begroting en organisatie. Voorbereidingskosten worden apart begroot. Springtij biedt locaties en
faciliteiten tijdens het Forum.
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OVERIGE
PARTNERSCHAPPEN
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SUPPORTING PARTNERS

NETWERK PARTNER
OF KENNIS PARTNER

Supporting Partners ondersteunen Springtij bijv. door
het financieren van een specifiek onderdeel, het
aanbieden van diensten of producten of het
aanbrengen van interessante partijen en personen.

Springtij heeft een groot aantal vaste netwerk- en
kennisparters waaronder: Club of Rome, Wbcsd,
World Resources Forum, SDG Charter Coalition,
Oerol en Stichting Natuur&Milieu. Met deze
organisaties werken wij samen op inhoudelijke
thema’s en/of versterken wij elkaars netwerk.

Een aantal suggesties:
• De Wubbo Ockels Brandaris Prijs inclusief de
aanwezigheid van de Ecolution
• Diverse maaltijden / drank
• De fietshuur
• De video van 2018
• De fotografie van 2018
• Het slotfeest
• De Springtij huisband
• Het communicatiemateriaal (programmaboekje,
website, nieuwsbrief, congres app)
• Bepaalde sessies / workshops / excursies
• Vervoer (boot, bus, taxi)
• De Press Room faciliteiten
• Deelnamekosten van derden (jongeren, minder
kapitaalkrachtige organisaties, zakelijke relaties)
et cetera...

Wilt u ook netwerk- of kennispartner van Springtij
worden, dan gaan we daar graag over in gesprek.

MEDIA PARTNER
Media partners ondersteunen bij het vergroten van de
bekendheid van Springtij. Met de journalisten en
redacteuren van onze media partners onderhouden
wij een nauw contact over inhoud, sprekers en
nieuws. Onze media partners mogen gratis naar het
Springtij Forum komen. Bij de Springtij community
brengen wij onze media partners onder de aandacht.
Eventueel is korting mogelijk voor de lezers van onze
media partners.

Tegenprestatie
De tegenprestatie is in overleg en afhankelijk van
de ‘waarde’ van de ondersteuning.
Samen bekijken we vervolgens wat een reële
tegenprestatie is, aangezien dit per optie verschilt.
Denk bijv. aan naam en logo op een aftiteling,
aandacht in de Springtij Nieuwsbrief of in het
programmaboekje, vermelding in een dankwoord
et cetera...
Verder worden alle supporting partners genoemd
in het programmaboekje, op de website en in
de programma-app.
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