
HELP SINTERKLAAS!
Al 79 jaar is de Intocht van Sinterklaas in 
Amsterdam een fenomeen. Iedereen kent de 
bonte stoet die half november over de Amstel 
aan komt varen via het Scheepvaartmuseum. Of 
de praalwagens en muziekpieten die dan door 
de stad trekken om het Sinterklaasseizoen in te 
luiden gevolgd door 350.000 Amsterdammers 
aan de kade en langs de route. 

Na de Intocht organiseert de Stichting 
Sinterklaas in Amsterdam nog 30 sociale, 
sportieve en muzikale evenementen voor 
kinderen en ouderen die een extra ‘hartje’ van 
Sinterklaas verdienen. 

Hoe financiert Sint dat toch?
Bij de organisatie van de Intocht en de 30 
evenementen zijn 1.500 (!!) vrijwilligers 
betrokken: 350 Pieten, 150 muzikanten, 250 
beveiligers, gemeentelijke instanties, 
praalwagen-bouwers, artiesten etc. Geweldig!

Maar... we hebben ook geld nodig: voor de 
4.500 kilo strooigoed, pallets mandarijnen, 
cadeautjes voor minder bedeelde kinderen, 
nieuwe kleding voor onze Pieten, 
advertentiegelden, dranghekken, kolen 
voor de stoomboot en ga zo maar door.
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Met jouw sponsoring - van klein tot groot - blijft het Sinterklaasfeest 
een Nederlands hoogtepunt voor elke Amsterdammer!

Een paar nieuwe sokken voor Piet € 25
Zak vol pepernoten om te strooien tijdens de Intocht  € 75
Bootvlag Medium: Ik      Sinterklaas 2017 (limited edition*) € 35
Tribunekaarten voor Sinterklaas-event op De Dam tijdens de Intocht € 40

Natuurlijk de eeuwige dankbaarheid van Sinterklaas!

Als je met een bootvlag, tribunekaarten of een eigen 
boot wil bijdragen, dan nemen we contact met je op over 
de levering. Voor bijdragen boven de 1000 euro, 
bespreken we graag hoe we jouw bedrijf het beste 
kunnen bedanken. 

Piet in het nieuw gestoken inclusief kapsel, maillots, schoenen en veer €  175
Bootvlag Large: Ik      Sinterklaas 2017 (limited edition*) €  150
Een nieuwe baard voor Sinterklaas €  200
Instrumenten voor de muziek-Pieten €  250
* met een vlag op je boot geeft de waterpolitie je voorrang tijdens de Intocht

HOE KAN JIJ BIJDRAGEN?

Adoptie van een van de 30 maatschappelijke evenementen**     €  5.000
Meevaren tijdens de Intocht met 50 vrienden/collega’s met Piet en lekkers  €  4.000
Ambassadeur van Sinterklaas (zie details op de site) 5 jaar a €  1.000
Nieuwe aankleding van onze 3 Hoofdpieten   €  3.000
Een speciale bedrijfs/relatie Meet & Greet met Sinterklaas (en/of Amerigo) v.a. € 3.000 
** Sinterklaas en zijn gevolg bezoeken kinderen die onder moeilijke 
omstandigheden opgroeien, zieke kinderen, vluchtelingenkinderen, etc.

JA, ik wil Sinterklaas helpen!
Mail susan@sintinamsterdam.nlOf bel: 06 10 30 12 60

Of sponsor direct via de website: www.sintinamsterdam.nl/sponsoringDirect (of anoniem) sponsorenvia NL08 RABO 0119 0578 08t.n.v. Stichting Sint In Amsterdam

En wat krijg je ervoor terug?
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