
Steun de FUN Foundation met uw bedrijf! 
Word supporter van de FUN Foundation! 

Onze missie is om met alle betrokken professionals in Gambia, in de dorpen 
Aljamdu en Salikenni, een kliniek en een schoolgebouw te realiseren.

U kunt als bedrijf uw maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling geven 
door de FUN Foundation te steunen. Wij rekenen op uw support voor ons FUN-
tastische project!

VIP FUN-supporter                                          € 150.000,- 

Door o� icieel ‘VIP FUN-supporter’  te worden van de FUN Foundation verkrijgt 
uw bedrijf het volgende:

• Uw bedrijf wordt exclusieve naamgever van de kliniek én het schoolgebouw.
• Een reis voor twee personen naar de nieuwe accommodaties in Gambia.
• Jaarlijkse uitnodiging voor zes personen voor het FUN Foundation diner.
• Een presentatie op uw bedrijf van een FUN Foundation ambassadeur.
• Een wedstrijd met uw bedrijfsel� al tegen de ‘Golden Boys’.

Diamanten FUN-supporter                              € 75.000,- 

Door o� icieel ‘Diamanten FUN-supporter’ te worden van de FUN Foundation 
verkrijgt uw bedrijf het volgende:

• Uw bedrijf wordt mede naamgever van de kliniek én het schoolgebouw.
• Een reis voor één persoon naar de nieuwe accommodaties in Gambia.
• Jaarlijkse uitnodiging voor vier personen voor het FUN Foundation diner.
• Een presentatie op uw bedrijf van een FUN Foundation ambassadeur.
• Een wedstrijd met uw bedrijfsel� al tegen de ‘Golden Boys’.

Gouden FUN-supporter                                   € 50.000,- 

Door o� icieel ‘Gouden FUN-supporter’ te worden van de FUN Foundation 
verkrijgt uw bedrijf het volgende:

• Uw bedrijf wordt mede naamgever van de kliniek én het schoolgebouw.
• Jaarlijkse uitnodiging voor vier personen voor het FUN Foundation diner.
• Een presentatie op uw bedrijf van een FUN Foundation ambassadeur.
• Een wedstrijd met uw bedrijfsel� al tegen de ‘Golden Boys’.

Steun de FUN Foundation met uw bedrijf! 

Doet u mee? www.fun-foundation.nl
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Uw zakelijke donatie is belastinga� rekbaar!

Steun de FUN Foundation met uw bedrijf! 

Doet u mee?

Word supporter van de FUN Foundation! 

Zilveren FUN-supporter                                   € 25.000,- 

Door o� icieel ‘Zilveren FUN-supporter’ te worden van de FUN Foundation 
verkrijgt uw bedrijf het volgende:

• Uw bedrijf wordt naamgever van twee behandelkamers in de kliniek en 
naamgever van een leslokaal in de school.

• Jaarlijkse uitnodiging voor twee personen voor het FUN Foundation diner.
• Een wedstrijd met uw bedrijfsel� al tegen de ‘Golden Boys’.

Bronzen FUN-supporter                                   € 15.000,- 

Door o� icieel ‘Bronzen FUN-supporter’ te worden van de FUN Foundation 
verkrijgt uw bedrijf het volgende:

• Uw bedrijf wordt naamgever van een behandelkamer in de kliniek.
• Jaarlijkse uitnodiging voor twee personen voor het FUN Foundation diner.
• Een wedstrijd met uw bedrijfsel� al tegen de ‘Golden Boys’.

FUN-supporter                                                     € 5.000,- 

Door o� icieel ‘FUN-supporter’ te worden van de FUN Foundation verkrijgt uw 
bedrijf het volgende:

• Jaarlijkse uitnodiging voor twee personen voor het FUN Foundation diner.
• Een wedstrijd met uw bedrijfsel� al tegen de ‘Golden Boys’.

www.fun-foundation.nl


