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

“Prachtige locaties, heerlijk weer, prettig gezelschap,  
goed eten, inhoudelijke en inspirerende sessies:  
ik kan er weer een jaar tegenaan!”

    JUISTE  
         KOERS

    OP WEG
  NAAR DE

Springtij verenigt mensen die echt een verschil kunnen  
maken in de duurzame transitie. Zoals visionairen, 
ontwerpers, financiers, ondernemers, beleidsmakers, 
politici, wetenschappers en studenten.  
 
Wij brengen mensen en kennis samen in een inspirerende 
omgeving van natuur en cultuur. Op deze manier worden 
er nieuwe samenwerkingsverbanden en oplossingen 
ontstaan. 

“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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Thema Springtij Forum 2020 Tijdens Springtij Forum 2020 werken we aan de essentiële 
transitiethema’s voor een duurzaam Nederland. 

Op weg naar de verkiezingen geven we het begrip duurzaamheid 
handen en voeten door met elkaar de essentiële agendapunten 
voor de verkiezingen inzichtelijk te maken. 

We bezien deze thema’s altijd vanuit de plek en de behoefte 
van de gebruiker. Want grote veranderingen beginnen namelijk 
altijd dichtbij.

De wereld is ondersteboven gekeerd. Zij vraagt ons  
even te stoppen. In de stad ruiken we de bomen.  
We zitten binnen en verlangen naar buiten. Op weg  
naar de juiste koers is dit het moment om ons uit  
te spreken en ons leven anders vorm te geven.

Volgend jaar mogen we naar het stemlokaal. Dit is hét 
moment om bestuurders en politiek richting te geven. 

Zet de toon voor 
een duurzaam 
Nederland
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“Ik heb veel inspiratie opgedaan door de 
positieve verhalen. De gedrevenheid van 
jonge mensen gaf me moed.”

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

We gaan drie dagen met elkaar op reis en leren elkaar 
kennen op een ongedwongen manier. Midden in de 
natuur en het eiland verzamelen we nieuwe ervaringen. 
We zijn verschillend 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 initiatieven en inzichten.

Springtij Forum 2020 zal plaatsvinden op Terschelling 
van 24 t/m 26 september. Het programma wordt dit jaar 
vormgegeven rondom een viertal invalshoeken vanuit 
de gebiedsbeleving en een viertal interventies op het 
gebied van leiderschap en verandering. Dit alles om 
na de verkiezingen de komende vier jaar de ingeslagen 
duurzame koers veilig te stellen en daarnaast nog meer 
samenwerkings verbanden te creëren.
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   PARTNER 
ZIJN VAN Ĳ

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

Nu al voor het elfde 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, politiek, overheden, kennis- en 
financiële instituten en de kunstzinnige wereld. 
 
Als partner van Springtij help je de duurzame 
samen werking 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.  

Partners die zich voor drie jaar of meer committeren, 
kunnen deel uit maken van de Programmaraad van 
Springtij. Zij bepalen dan mede de rol van Springtij 
en hoe wij die rol invulling geven.

 SPRINGTIJ
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DEELNEMEN  
AAN DE SPRINGTIJ 
PROGRAMMARAAD

Samen met onze partners willen we de komende 
jaren aan de slag met het verminderen van de 
overexploitatie van de aarde, het herstellen van de 
sociale balans en het vergroten van de financiële 
haalbaarheid. Springtij speelt een unieke, onmisbare 
rol in de versnelling van de verduurzamingen van 
Nederland. Maar: van wie ís Springtij? Wij, als directie, 
leiden de stichting en leggen verantwoording af aan 
een Raad van Toezicht. Een vereniging is van zijn 
leden en naar ons idee ís Springtij van haar partners 
en deelnemers. Samen zetten we Springtij immers 
neer. Om dit beter invulling te geven, vormen we een 
Programmaraad, waarvoor we partners uitnodigen 
die langere tijd substantieel verantwoording willen 
dragen voor en willen meebouwen aan Springtij.

De programmaraad bepaalt mede wat de rol is van 
Springtij, hoe Springtij deze rol het beste invulling 
kan geven zodat er een draagvlak wordt gecreëerd.

De raad bestaat uit partners die zich voor minimaal 
€ 25.000,- (per jaar) voor drie jaar committeren of 
dit gedeeltelijk in-kind invullen.

De raad komt minimaal twee keer per jaar samen 
en de afgevaardigden van de partner hebben het 
mandaat om in de bijeenkomst te beslissen.

In aanmerking komende partners worden hiervoor 
persoonlijk uitgenodigd.
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BOSCHPLAAT

NOORDSVAARDER

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.

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

€50.000

€25.000

 ✓ 10 deelnamekaarten

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

 ✓ Co-creëren van 2 inhoudelijke sessies

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

 ✓ Aansluiting op social media netwerk en  
6 social media uitingen

 ✓ Gastvrije ontvangst voor gast(en)

 ✓ 1 Pagina ruimte voor communicatie over 
je bedrijf of sessie

 ✓ Springtij organisatie spant zich in voor  
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

 ✓ 5 deelnamekaarten

 ✓ Co-creëren van 1 inhoudelijke sessie

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

 ✓ Aansluiting op social media netwerk en  
3 social media uitingen

 ✓ Gastvrije ontvangst voor gast(en)

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

 ✓ Springtij organisatie spant zich in voor  
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

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

KROONPOLDER

€15.000

 ✓ 3 deelnamekaarten

 ✓ Springtij organisatie spant zich in voor  
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

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.

OVERZICHT
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Aantal deelnamekaarten 10 5 3

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

✓

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 3

Gastvrije ontvangst voor gast(en) ✓ ✓

Pagina ruimte voor communicatie over je bedrijf of sessie 1 ½

Springtij spant zich in voor een verblijf in hetzelfde hotel ✓ ✓ ✓

Logovermelding partner op uitingen ✓ ✓ ✓

Logovermelding partner tijdens het programma ✓ ✓ ✓

Vrij gebruik Springtij logo ✓ ✓ ✓

Bedrijfsnaamvermelding partner ✓ ✓ ✓

Bedrag partnerschap (€) 50.000 25.000 15.000
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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.

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.

IN DETAIL

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 spant zich in voor een verblijf 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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Contact
info@springtij.nu

Annemieke Nijhof
directeur 
06 51 33 99 02 
annemieke@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
  linkedin.com/company/stichtingspringtij
 instagram.com/springtij.forum
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