
	  

Vrijwilligersfestival	  Amsterdam-‐West	  2017	  
	  

Op	  30	  maart	  2017,	  in	  de	  Zuiveringshal	  van	  de	  Westergasfabriek	  danken	  de	  
gemeente	  en	  het	  bedrijfsleven	  van	  Amsterdam	  600	  mensen	  die	  zich	  belangeloos	  

inzetten	  voor	  onze	  maatschappij.	  
	  
	  
Programmering	  Vrijwilligersfestival	  Amsterdam-‐West	  2017	  
17.00-‐	  22.00	  uur	  	  
	  
De	  Zuiveringshal	  is	  ingericht	  als	  festival	  in	  Bohemian-‐sfeer.	  Mobiele	  keukens	  en	  ludieke	  tenten	  dienen	  als	  
uitgifteplekken	  voor	  de	  catering	  en	  dranken.	  Deze	  items	  geven	  het	  feest	  een	  intieme	  en	  persoonlijke	  sfeer.	  
Loungebanken	  en	  zitzakken	  bieden	  mensen	  de	  gelegenheid	  om	  te	  socializen.	  Bezoekers	  van	  het	  festival	  
kunnen	  aan	  diverse	  “verwen-‐activiteiten”	  deelnemen.	  Gedurende	  het	  festival	  is	  er	  live	  muziek.	  Onze	  
inspirerende	  gastheer:	  Harm	  Edens,	  garandeert	  dat	  het	  energieniveau	  tijdens	  het	  festival	  is	  gewaarborgd.	  
Rond	  19.00	  uur	  start	  het	  avondprogramma	  en	  vindt	  een	  spetterend	  dansfeest	  plaats.	  Om	  22.00	  uur	  wordt	  
Vrijwilligersfestival	  Amsterdam	  West	  afgesloten	  met	  een	  dankwoord	  van	  bestuursvoorzitter	  Jeroen	  van	  
Berkel.	  	  
De	  bezoekers	  krijgen	  een	  goodie-‐bag	  uitgereikt	  gevuld	  met	  producten	  en	  items	  van	  lokale	  ondernemers.	  
Naast	  de	  door	  de	  gemeente	  beschikbaar	  gestelde	  fondsen	  is	  de	  bijdrage	  van	  het	  Amsterdamse	  
bedrijfsleven	  onmisbaar	  om	  het	  festival	  mogelijk	  te	  maken.	  
	  
Sponsoritems	  

1. Tafels	  en	  stoelen	  voor	  400	  personen	  	  
2. Podium	  
3. Windlichten	  met	  kaarsen	  
4. 600	  personen	  koffie,	  thee	  en	  dranken	  
5. Buurtbodes	  (http://ondertussenonderweg.nl/buurtbodes-‐gezocht/)	  
6. Stoelmasseurs	  
7. Dansworkshop	  
8. Make-‐up	  en	  hair	  make-‐over	  
9. Accessoires	  en	  attributen	  voor	  stylinghoek	  	  
10. Kapper,	  Barbier	  
11. Soepkeuken	  
12. Lokale	  bands	  	  
13. Bier,	  wijn	  en	  sapjes	  voor	  600	  mensen	  
14. Live	  bands	  
15. DJ	  
16. Goodiebag	  Items	  
17. Audiovisuele	  configuratie	  
18. Fotostudio	  

	  
Vrijwilligersfestival	  Amsterdam-‐West	  biedt	  u	  een	  mogelijkheid	  om	  uw	  bedrijf	  of	  organisatie	  als	  
maatschappelijk	  betrokken	  te	  profileren.	  Wilt	  u	  partner	  worden	  van	  Vrijwilligersfestival	  Amsterdam	  West	  
2017?	  Wij	  bieden	  interessante	  mogelijkheden	  voor	  exposure	  tijdens	  het	  festival.	  Naast	  de	  gelegenheid	  te	  
adverteren	  via	  vlaggen	  en	  banieren	  wordt	  u	  vermeld	  in	  alle	  media-‐uitingen.	  
	  
Wilt	  u	  dat	  meer	  informatie	  ontvangen	  of	  een	  afspraak	  maken	  voor	  een	  persoonlijk	  gesprek	  om	  de	  
mogelijkheden	  te	  bespreken?	  
Neemt	  u	  dan	  contact	  op	  met	  Inge	  Slothouber	  via:	  Inge@hetnatuurtalent.nl	  of	  telefonisch:	  06:14053748	  
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