
 

Wij zijn ’t Stokperdje! 
Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren. Wie zijn we? Wat doen we? Waarom doen we dit?  

Maar tegelijk willen we uw hulp vragen. Alleen met uw hulp en steun kan een stichting als de onze blijven bestaan!   
 
Generatie na generatie; andere tijden, andere mensen maar hetzelfde doel 
Zundert kent vele organisaties, stichtingen en verenigingen. Allemaal met hun eigen doel voor de Zundertse bevolking, van 
jong tot oud. Maar als je het in Zundert hebt over ‘jeugd- en jongerenwerk’ dan komt al snel de naam ’t Stokperdje naar 
voren. Waarom? Simpel! Van jong tot oud zijn de kinderen welkom op ’t Stokperdje. Hoe meer, hoe liever…  Het hele 
schooljaar door zorgen onze vrijwilligers dat “de Zundertse jeugd op ´t Stokperdje een zinnige invulling van hun vrije tijd 
kan beleven”. En dat motto staat al sinds de oprichting in 1969!  

 
’t Stokperdje & sponsoring 
’t Stokperdje buigt mee met de veranderende economie. Bezuinigen waar het kan. Slimmer 
lokaal inkopen. Of – als het niet anders kan – het verhogen van de entree- en contributie 
gelden. Maar dit proberen we “zo lang mogelijk” uit te stellen. Onze geheel vrijwillige 
organisatie én het streven om laagdrempelige activiteiten te organiseren noodzaakt ons 
dan ook om financiële steun te zoeken. Steun van lokale ondernemers of grotere 
organisaties die graag hun naam verbinden aan ’t Stokperdje.  

 
“Voor wat, hoort wat!”. Een spreekwoord wat zeker tot uiting komt in onze 
interessante sponsorpakketten. Verwacht geen duizelingwekkende sponsordeals 
en dito naamsbekendheid. Want wij besteden onze sponsorgelden liever aan de 
activiteiten voor de Zundertse kinderen. Wel denken wij u een eerlijke 
tegenprestatie en sponsorvermelding te kunnen bieden! Geïnteresseerd? Bekijk 
onze sponsorflyer of neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij 
horen graag van u!  
 
’t Stokperdje & NLdoet 2016 
In 2016 organiseert het Oranje Fonds voor de elfde keer NLdoet.  
En op zaterdag 12 maart doet ook ´t Stokperdje mee!  
 
Tijdens NLdoet worden bergen werk verzet. Klussen waar ook de vrijwilligers van 
’t Stokperdje normaal niet aan toe komen. Vandaar dat we hopen op uw 
klushulp en steun tijdens NLdoet 2016. Een dag samen klussen en nieuwe 
mensen leren kennen. Samen een mooi eindresultaat wegzetten. Daar wilt u 
toch ook bij helpen?  
 
Wilt u bij ons in actie komen? Wilt u met uw bedrijf ´t Stokperdje komen helpen 
klussen? Of kunt u ons materieel of financieel steunen bij een van onze klussen? 
Meldt u dan aan op www.nldoet.nl. Op de website van NLdoet hebben wij 
diverse klussen staan waarbij we uw hulp vragen.  

 
Club van Tig 
De Club van Tig is een club particulieren die middels een 
“kleine en spontane” donatie vanaf €10,- 't Stokperdje 
financieel willen ondersteunen. En die hulp is noodzakelijk. 
Zegt het voort!  
 
 

Het succes van NLdoet blijkt uit het 
groeiend aantal vrijwilligers dat zich 
tijdens deze dagen inzet. Tijdens NLdoet 
2015 waren al 300.000 vrijwilligers actief 
bij zo’n 7.600 klussen. Ronald van der 
Giessen, directeur Oranje Fonds, is 
verheugd over de animo voor NLdoet. 
“We horen het steeds terug: meedoen aan 
NLdoet is ontzettend leuk! Je leert nieuwe 
mensen en organisaties kennen, ontdekt 
allerlei nieuwe dingen over je klusgenoten 
én je helpt er ook nog eens een 
maatschappelijke organisatie mee. En zij 
hebben daar het hele jaar plezier van!“ 

 

't Stokperdje 
De Brug 15, 4881 BH Zundert 

www.stokperdje.nl 
 

 
Heeft u vragen over sponsoring of 
NLdoet neem dan contact met ons 
op: relatiebeheer@stokperdje.nl. 
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