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PARTNER
WORDEN
VAN DE
TOEKOMST

VANDAAG
DENKEN WIJ
AAN
MORGEN
“De inspirerende verhalen, de leuke en constructieve
een-op-een gesprekken met bekenden en nieuwe mensen
uit mijn netwerk, de uitstekende organisatie en het
helemaal los komen van de dagelijkse hectiek!”
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MORGEN
IS AL LANG
BEGONNEN

R
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“Inspiratie opdoen samen met
zielsgenoten en gezamenlijk hard
werken aan een houdbare toekomst.”

Vandaag denken wij aan morgen. We dragen
de kennis van gisteren als bagage. Klaar voor
de zilte lucht en tegenwind zetten we stevige
stappen vooruit. Want dit is het moment om
het tij te keren en gezamenlijk ferme sporen
in het zand te trekken voor een duurzame,
veerkrachtige aarde.

“Prachtige locaties, heerlijk weer, prettig gezelschap,
goed eten, inhoudelijke en inspirerende sessies:
ik kan er weer een jaar tegenaan!”
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Dit jaar vieren wij de tiende editie van Springtij Forum.
Het Forum zal plaatsvinden op Terschelling van
26 t/m 28 september 2019. Het programma wordt dit jaar
vormgegeven rondom een aantal cross-sectorale issues.
Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-maatschappelijke
kant van duurzaamheid. Dit alles om nieuwe samenwerkings
verbanden te creëren en oplossingen voor een duurzame
toekomst mogelijk te maken.

“Springtijgevoel, de vibe en schoonheid van
Terschelling. De combinatie arts & science,
kennis en emotie raakt je in je ziel.”

G

“Ik heb veel inspiratie opgedaan door de
positieve verhalen. De gedrevenheid van
jonge mensen gaf me moed.”

We gaan drie dagen met elkaar op reis en leren elkaar
kennen op een ongedwongen manier. Midden in de
natuur van het eiland verzamelen we nieuwe ervaringen.
We zijn verschillend van aard maar delen allemaal
dezelfde passie en drive; groeien naar een duurzame
wereld. Dat maakt dat we elkaar snel zullen vinden.
Ieder van ons heeft iets te brengen en we beseffen dat
ons doel alleen samen bereikt kan worden. We staan
voor een belangrijk avontuur; de duurzame transitie
vormgeven en impact genereren voor volgende
generaties.
Het creëren van ruimte voor verandering kan heel
goed op Terschelling. We keren bij onszelf naar binnen,
maken contact met de aarde en halen samen adem
voor nieuwe, betekenisvolle inzichten.
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PARTNER
ZIJN VAN
SPRINGTIJ

Nu al voor het tiende jaar komen wij in de nazomer op
Terschelling bij elkaar. Het bijzondere licht, de diepe
nachtelijke duisternis, de Waddenzee rondom. De lange
inhoudelijke ontmoetingen, de diepe concentratie en de
permanente glimlach van iedereen.
Springtij koppelt deze beleving aan kunst, cultuur en
het eilandgevoel. Op Springtij worden hoofd en hart
verbonden. Alles is op elkaar afgestemd en in die
collectieve ervaring vinden wij elkaar.
Als partner van Springtij zet je de toon en sluit je aan
bij een beweging voor morgen.

Springtij is hét ontmoetingspunt voor mensen uit
NGO’s, bedrijven, overheden, kennis- en financiële
instituten en de kunstzinnige wereld.
Als partner van Springtij help je de duurzame
samenwerking in Nederland vorm te geven en in
beweging te zetten. Samen dragen partners bij aan
een sterke transitie van denken naar doen. Door aan
te sluiten bij Springtij kiezen zij naast een financiële
bijdrage, ook voor co-creatie op inhoud. Als partners
met elkaar en met het Springtij team.

“Heel indrukwekkend hoe alles logistiek
perfect liep in een uitdagende setting!”
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PARTNERPAKKETTEN
BOSCHPLAAT

NOORDSVAARDER
✓✓ 5 deelnamekaarten
✓✓ Co-creëren van 1 inhoudelijke sessie
✓✓ Springtij communiceert partnerschap en
gedeelde ambitie via haar nieuwsbrief en
social media netwerk

✓✓ 10 deelnamekaarten

✓✓ Aansluiting op social media netwerk en
3 social media uitingen

✓✓ Springtij in 1 dag: multi stakeholder sessie op
jouw bedrijf voor maximaal 16 personen

✓✓ Gastvrije ontvangst voor gast(en)

✓✓ Fotosessie met Springtij fotograaf
✓✓ Co-creëren van 2 inhoudelijke sessies

✓✓ 1/2 Pagina ruimte voor communicatie over
je bedrijf of sessie

✓✓ Springtij communiceert partnerschap en
gedeelde ambitie via haar nieuwsbrief en
social media netwerk

✓✓ Springtij organisatie verzorgt verblijf in
zelfde hotel
✓✓ Logovermelding partner op Springtij uitingen

✓✓ Aansluiting op social media netwerk en
6 social media uitingen

✓✓ Logovermelding partner tijdens het programma

✓✓ Gastvrije ontvangst voor gast(en)

✓✓ Vrij gebruik Springtij logo in eigen
communicatie

✓✓ 1 Pagina ruimte voor communicatie over
je bedrijf of sessie

✓✓ Bedrijfsnaamvermelding partner in
e-mailnieuwsbrieven van Springtij

✓✓ Springtij organisatie verzorgt verblijf in
zelfde hotel
✓✓ Logovermelding partner op Springtij uitingen
✓✓ Logovermelding partner tijdens het programma
✓✓ Vrij gebruik Springtij logo in eigen
communicatie
✓✓ Bedrijfsnaamvermelding partner in
e-mailnieuwsbrieven van Springtij
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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.

€50.000

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

€25.000

OVERZICHT
Boschplaat

Noordsvaarder

Kroonpolder

KROONPOLDER
✓✓ 3 deelnamekaarten

Aantal deelnamekaarten

10
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✓✓ Springtij organisatie verzorgt verblijf in
zelfde hotel

Springtij in 1 dag: multi stakeholder sessie op jouw bedrijf
voor maximaal 16 personen

✓

✓✓ Logovermelding partner op Springtij uitingen

Fotosessie met Springtij fotograaf

5

Co-creëren van inhoudelijke sessie

2

1

Springtij communiceert partnerschap en gedeelde
ambitie via haar nieuwsbrief en social media netwerk

✓

✓

Aansluiting op social media netwerk en aantal uitingen

6
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Gastvrije ontvangst voor gast(en)

✓

✓

1

½

Springtij organisatie verzorgt verblijf in zelfde hotel

✓

✓

✓

Logovermelding partner op uitingen

✓

✓

✓

Logovermelding partner tijdens het programma

✓

✓

✓

Vrij gebruik Springtij logo

✓

✓

✓

Bedrijfsnaamvermelding partner

✓

✓

✓

50.000

25.000

15.000

✓✓ Logovermelding partner tijdens het programma
✓✓ Vrij gebruik Springtij logo in eigen
communicatie
✓✓ Bedrijfsnaamvermelding partner in
e-mailnieuwsbrieven van Springtij

Pagina ruimte voor communicatie over je bedrijf of sessie

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

€15.000

Bedrag partnerschap (€)

Springtij verzorgt ook partnerschappen boven de €50.000. De tegenprestaties zijn dan maatwerk.
Dit geldt ook voor partners van €100.000. Zij zullen worden vermeld als hoofdsponsor.
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IN DETAIL
Aantal deelnamekaarten
Springtij verzoekt haar partners om, naast mensen uit de eigen organisatie, young professionals
naar Springtij te laten komen en/of kaarten beschikbaar te stellen aan relaties waarvan
partners van mening zijn dat deze niet mogen ontbreken op Springtij.
Springtij in 1 dag
Multi stakeholder sessie op jouw bedrijf voor maximaal 16 personen, als inspiratie of opvolging
van het Forum. Gebaseerd op het hart-hoofd principe van Springtij.
Fotosessie met Springtij fotograaf
Vijf rechtenvrije foto’s worden na Springtij beschikbaar gesteld.
Co-creëren van een inhoudelijke sessie
De partner werkt samen met de Springtij organisatie en de loodsen (de mensen die het
inhoudelijke programma vormgeven) aan een inhoudelijke sessie als onderdeel van het
programma. Afhankelijk van het issue zullen ook andere partijen/ partners hierbij worden
betrokken. Springtij is eindverantwoordelijkheid voor de sessie.
Springtij communiceert partnerschap en gedeelde ambitie via haar nieuwsbrief en
social media netwerk
Dit bericht wordt in samenwerking met de partner opgesteld. Tevens zal op de website van
Springtij de duurzaamheidsambitie van de partner worden gecommuniceerd.
Aansluiting op netwerk
Springtij voegt de partner toe aan haar social media netwerk en verzorgt een aantal uitingen
via deze media.
Gastvrije ontvangst voor gast(en)
Indien de partner op een van haar deelnamekaarten (een) gast(en) wenst te ontvangen, zullen
deze mensen van de haven worden opgehaald, worden begeleid naar het hotel, voorzien van de
deelnamebadge, een fiets en een programmaboekje. Tevens zullen gasten persoonlijk wegwijs
worden gemaakt op het hoofdterrein.
Ruimte voor advertentie of sessie aankondiging
De partner krijgt in het programmaboekje ruimte voor een advertentie of een inhoudelijk
aankondiging van de sessie(s) waarbij de partner betrokken is.
De organisatie van Springtij verzorgt het verblijf van de deelnemers in hetzelfde hotel
Logovermelding partner
Het logo van de partner zal op de website van Springtij en in het programmaboekje/ -app
worden opgenomen en tijdens het (plenaire) programma worden getoond.
Het logo van de partner wordt tijdens het programma van Springtij vermeld
Vrij gebruik Springtij logo
De partner zal het logo van Springtij ontvangen. Dit logo mag vrij worden gebruikt in de
communicatie van de partner.
Bedrijfsnaamvermelding partner
De bedrijfsnaam van de partner worden vermeld in de e-mailnieuwsbrieven van Springtij.
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EXTRA
JUBILEUM
SPONSORMOGELIJKHEDEN
Springtij is tien jaar en nodigt haar partners
uit voor een extra traktatie ter gelegenheid
van deze jubileumeditie.
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1. Springtij in 1 dag

2. Sponsor een
inhoudelijke bijdrage

3. Maak iets bijzonders
mede mogelijk

Multi stakeholder sessie op jouw bedrijf
voor maximaal 16 personen als inspiratie
of opvolging van het Forum.
€15.000
De organisatie van Springtij verzorgt een sessie
waarin op een specifiek vraagstuk van jouw
organisatie wordt ingegaan. Gebaseerd op
het hart-hoofd principe van Springtij. Met de
benodigde voorbereiding, een moderator, een
goed netwerk en een rapportage na afloop.

Komst van inspirerende (plenaire) spreker
€10.000
Springtij nodigt ook dit jaar een aantal
(internationale) gasten uit voor een inspirerende
(plenaire) sprekersrol. Aan de komst van deze
gasten zijn extra organisatiekosten verbonden
en Springtij dient veelal een sprekersfee
te betalen. De sprekers die reeds hebben
toegezegd, kondigen wij aan op de website.
Wil jouw organisatie de deelnemers van
Springtij trakteren op een spreker die ons
allen in het hart zal raken?

Feest of Waste
€10.000
De lokale koks verwerken al het consumeerbare
afval van het Forum tot een Feest of Waste
op zaterdag. Trakteert jouw organisatie de
deelnemers van Springtij op lekkere kliekjes?

Cultuur en creativiteit in het programma
(i.s.m. de organisatie)
€10.000
Springtij is Springtij niet zijn zonder culturele
en creatieve programmaonderdelen.
Herinner je de concertpianiste Iris Hond,
de indrukwekkende doeken van Kadir van
Lohhuizen, de prachtige vertelling van Prinses
Irene in het bos of de schitterende voorstelling
van het concert van Jan Terlouw in de
Westerkerk nog? Aan de organisatie en komst
van muzikanten, kunstenaars, cabaretiers en
voorstellingen zijn extra organisatiekosten
verbonden. Wil jouw organisatie de deelnemers
van Springtij een emotionele ervaring laten
beleven?

“Het geheel vormde een briljant, inclusieve en
open gespreksruimte. ‘Overall sense of urgency’
gecombineerd met de wil om samen te werken.”
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Innovatie, creativiteit en hoop –
de Wubbo Ockels Nova Zembla Prijs
€5.000
Van jouw bijdrage betalen wij de organisatie, de
nominatie oproepen, de juryleden, het ontwerp
en de productie van de prijs, de eventueel
benodigde komst van de winnaar, het schrijven
van het juryrapport en de uitreiking. Wie zal na
Boyan Slat, Tom van de Beek en Joszi Smeets de
prijs dit jaar krijgen?

Collectorsboekje
€10.000
Er zijn deelnemers die hun keycords, badges
en programmaboekjes van de voorgaande
jaren bewaren. Het programmaboekje van de
jubileumeditie zal een collectors item worden
wat niet mag ontbreken; uiteraard met het
programma, maar ook met een terugblik op en
mooie vertellingen van de afgelopen jaren en
schrijfruimte voor eigen dromen en daden.
Ter land, ter zee en op de fiets!
€5.000
Vanaf de wal met de boot naar Terschelling
om vervolgens drie dagen een fiets als
vervoermiddel te gebruiken. Springtij huurt
bij lokale fietsverhuurders fietsen voor al haar
deelnemers. Trakteert jouw organisatie de
deelnemers op een stalen ros met 1 PK?

Moed, volharding en verbeeldingskracht –
de Wubbo Ockels Brandaris Prijs
€5.000
Van jouw bijdrage betalen wij de organisatie, de
nominatie oproepen, de juryleden, het ontwerp
en de productie van de prijs, de eventueel
benodigde komst van de winnaar, het schrijven
van het juryrapport en de uitreiking. Wie zal na
wijlen Wubbo Ockels, Klaas van Egmond, Willem
Lageweg, Ruud Koornstra, Bernice Noteboom en
Jan Terlouw de prijs dit jaar krijgen?

De jaarvideo van 2019
€5.000
Ter promotie van Springtij Forum 2019 en ter
afsluiting produceert Springtij een korte video,
of meerdere korte video’s. Heerlijk om alvast
vooruit en na Springtij terug te kijken!
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De fotografie van 2019
€5.000
Vanaf de ontvangst in de terminal tot het
vertrek vanaf het eiland worden er prachtige
foto’s gemaakt door een team van professionele
fotografen. Ook zij verdienen hun nachtrust en
een duurzaam hapje te eten. Alle foto’s stelt
Springtij na het Forum gratis ter beschikking.
Overal en altijd muziek!
€5.000
Springtij ontvangt op haar jubileumeditie een
band die alle deelnemers gedurende het
hele Forum gaat voorzien van mooie klanken.
Heeft jouw organisatie ook genoten van
The Island and the Rising Sea op de melodie
van Wim Sonneveld? Trakteert jouw organisatie
Springtij en haar deelnemers op de mooie
effecten die muziek heeft op ons?

OOK
MOGELIJK
Springtij op 1 dag voor jouw organisatie.
Een etmaal met Springtij energie en
gelardeerd met culturele en creatieve
elementen aan de slag met jullie organisatie
vraagstuk, met de benodigde voorbereiding,
een moderator, een goed netwerk en
een rapportage na afloop. Over Springtij
voor jouw organisatie dient een separate
prijsafspraak te worden gemaakt. Wil jouw
organisatie ook haar eigen kleine Springtij?
Neem dan contact op met de organisatie.

WorldWideSpringtij
€5.000
Voor de pers, schrijvers, recensenten, communicatiemedewerkers en iedereen die zich
geroepen voelt om wat er op Springtij gebeurt
met de wereld buiten Terschelling te delen,
richten wij een professionele pressroom in.
Bovenstaande traktaties zullen met meerdere
partners worden ingevuld. Indien jouw
organisatie Springtij en haar deelnemers op de
gehele kosten van een inhoudelijke bijdrage of
bijzonders wilt trakteren, neem dan contact op
met de organisatie.
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Contact
info@springtij.nu
Katinka Abbenbroek
directeur
06 55 75 62 37
katinka@springtij.nu
Wieke de Jong
projectmedewerker
06 20 07 60 18
wieke@springtij.nu
Ron Dol
financiële administratie
06 52 09 18 44
accounting@springtij.nu
Stichting Springtij
Hilvertsweg 100
1214 JK Hilversum
KvK 34394393
NL78RABO0327920440
 facebook.com
/springtijNL
twitter.com
/springtijNL
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