
 

 

 

 
NSGK streeft naar een samenleving waarin kinderen en jongeren met én zonder handicap 
samen opgroeien en samen leven. We zijn dan ook trots dat we een bijdrage mogen leveren 
aan uw mooie project. Samen brengen we ons ideaal een stapje dichterbij. Bent u ook blij met 
onze samenwerking? Dan vinden we het fijn als u dat aan iedereen laat weten. Door de 
bijdrage van NSGK overal te vermelden, helpt u ons om geld te werven voor nog meer mooie 
projecten. Ter inspiratie geven we u graag een aantal ideeën:  
 

 

Communicatiemiddel Vermelding NSGK 
Uw nieuwsbrief , magazine, 

intranet… 

 Redactioneel artikel over de bijdrage van NSGK; bel ons 

gerust voor een foto of citaatje! 

 Embleem ‘(Mede) mogelijk gemaakt door NSGK’* plaatsen bij 

artikelen over het project.  

 

Uw website  Embleem ‘(Mede) mogelijk gemaakt door NSGK’* op de 

homepage met een link naar nsgk.nl.. 

 Logo/embleem NSGK op de sponsorpagina met een link naar 

nsgk.nl.. 

 Vermelding NSGK in berichten over het project 

 Redactioneel artikel over de bijdrage van NSGK 

 

Social media  Berichtje over de steun van NSGK aan uw project. 

 

Gebouw / vakantiepark/ 

speelvoorziening 

 NSGK-bordje op een prominente plaats op de locatie  

 

Rolstoelbus  NSGK-sticker op een prominente plaats op de bus 

 

Opening of evenement  Zichtbaarheid NSGK met posters / vlaggen / ballonnen 

 

 Bijdrage NSGK noemen in presentatie / toespraak.  

 NSGK-materialen (flyer, nieuwsbrief) uitdelen aan gasten / 

invoegen in cadeautasje. 



 

 

 

 

Persbericht  Vermelding in algemene persberichten over project 

 Persbericht verspreiden over de bijdrage van NSGK aan het 

project. 

   

Folders/flyers  Vermelding NSGK met embleem ‘(Mede) mogelijk gemaakt 

door NSGK’ en/of redactionele tekst bij informatie over het 

project 

 

Film/dvd  Embleem ‘(Mede) mogelijk gemaakt door NSGK’ in de 

aftiteling 

 Embleem ‘(Mede) mogelijk gemaakt door NSGK’ op de dvd-

hoes 

 

  

(Bouw)bord  Vermelding logo/embleem NSGK op (bouw)bord bij het 

project. 

 

Correspondentie met 

deelnemers / ouders / 

betrokkenen  

 Vermelding bijdrage NSGK 

 

 

  
* Als NSGK tot 60% bijdraagt aan uw project, kunt u het embleem ‘Mede mogelijk gemaakt door 
NSGK’ gebruiken. Als NSGK 60% of meer bijdraagt aan uw project,  gebruikt u het embleem 
‘Mogelijk gemaakt door NSGK’. Zie ook de toekenningsvoorwaarden die u heeft ontvangen en 
ondertekend.  
 
Het NSGK-embleem en andere digitale publiciteitsmaterialen kunt u downloaden van 
nsgk.nl/publiciteit.  
 
Voor materialen zoals folders, ballonnen, nieuwsbrieven, stickers, bordjes of vlaggen kunt u 
contact met ons opnemen via tel. 020-6791200 of e-mail info@nsgk.nl. Ook voor vragen of overleg 
kunt u ons vanzelfsprekend altijd bellen of mailen; wij denken graag met u mee.  

http://www.nsgk.nl/publiciteit
mailto:info@nsgk.nl

