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Activiteiten Stichting Vrienden Revant Breda 

 

Activiteiten 2017 

 

1. Projectplan werving donateurs 

Het doel is het werven van meer donateurs. Indien dit meer inkomsten oplevert, kan het 

Bestuur nieuwe projecten opstellen of schenkingen doen. 

Er wordt een folder samengesteld met wervende teksten en de mogelijkheid tot het doen 

van één- of meermalige donaties. De flyer wordt uitgereikt aan het einde van de 

behandeling, of is beschikbaar op het portaal. Ook kan de vermelding gedaan worden: 

“attendeer uw werkgever op Vrienden van Revant”. 

 

2. Sponsoring: Team Zeebra betreffende HandBikeBattle 

Een sympathiek project dat aansluit bij de doelgroep van. De helft van de inkomsten van 

2016 wordt ingezet voor een bijdrage aan dit project: € 750,--.  

Ook in 2018 wordt deelgenomen. De deelnemers komen trainen en bij de battle zijn we 

in beeld en sluiten we aan bij andere organisaties.  

 

Activiteiten 2018 

 

1. Sponsoring: Team Zeebra betreffende HandBikeBattle 

Ook in 2018 wordt deelgenomen. Er wordt veel over deze battle gecommuniceerd en het 

werkt enthousiasmerend voor de revalidanten. De deelnemers komen trainen bij Revant 

en bij de Battle zijn we in beeld en sluiten we aan bij andere organisaties. De 

HandBikeBattle wordt gesponsord sponsoren met een bedrag van € 750.  

 

Activiteiten 2019 

 

1. Vrienden van Revant sponsoractie 

Om meer sponsoren te krijgen voor de Vriendenstichting hebben 2 studenten diverse 

acties uitgevoerd. Op de website van Revant hebben zij een eigen pagina voor de 

Vrienden van Revant ingericht, met duidelijke omschrijving van het doel, de acties en de 

mogelijkheid om een donatie te schenken. Het beheer van de pagina is in handen van PR 

& Communicatie. 

De vervolgopdracht voor de studenten is om meer mensen te bereiken t.b.v. meer giften 

aan de vrienden. Social media worden actiever ingezet waardoor berichten meer 

aandacht krijgen. Er wordt een donatieplatform op de website ingericht. 

 

2. HandBikeBattle 

Het bestuur besluit deze actie opnieuw te ondersteunen voor een gelijk bedrag als in 

2018. Bij de toezegging van het bedrag zal een verzoek worden gedaan dat het bestuur 

een tegenprestatie verwacht in de vorm van het actief plaatsen van berichten op social 

media, mede als werving van sponsoring voor de Vrienden. Tevens kunnen de bedrijven 

die nu het handbikebattleteam steunen, gevraagd worden om donateur te worden van de 

Vrienden.  

 

3. Gift oud revalidant 

Een aanbod van een oud-revalidant die tijdens zijn huwelijksjubileum giften wil 

inzamelen voor de Vrienden.  
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Activiteiten 2020 

 

1. Donaties: 

a. Donatie ontvangen van Loopclub voor aanschaf VR-brillen, welke ingezet zullen 

worden bij de behandeling van revalidanten. 

 

b. Donatie ontvangen van Innerwheel Breda. 

 

c. Donatie ontvangen van Rotary Club Breda Mastbos voor de aanschaf van 

shockwave-apparaat.  

 

 

2. Oriëntatie op deelname aan de Vuelta. 

De Vuelta vindt op 16-08-20 plaats in Breda. Actieperiode: eind april – eind augustus. 

Vuelta sponsort Fonds Gehandicaptensport. 

De Vrienden kunnen de activiteiten van de Vuelta vooral benutten voor 

naamsbekendheid, omdat sponsoring reeds belegd is bij Fonds Gehandicaptensport. 

 

Mogelijkheden om naamsbekendheid te promoten zien we in: 

- Deelname breiproject voor revalidanten / medewerkers 

- Fietstocht de Rooi Pannen, niet bekend of deelname hieraan mogelijk is 

- Workshop, niet bekend of Revant hieraan kan deelnemen 

- Kick off op 29 april 2020 met handbikers, nog niet bekend 

- Tourtocht in juni voor genodigden, nog niet bekend. 

 

3. Sponsoring Team Zeebra: toekenning van € 1000  onder voorwaarde dat Team de 

Vrienden/ mogelijkheid tot doneren bekend maakt bij berichten op sociale media.  

 

 

 


