De ontwikkeling van het Vogelasiel
Het Vogelasiel blijft steeds in ontwikkeling. Voor sommige verbeteringen of
vernieuwingen worden projectvoorstellen opgezet. Deze projecten worden
pas uitgevoerd als er financiële dekking is.
In 2014 hebben we op onze locatie een nieuw gebouw geplaatst, dit was een
voormalige bouwkeet. Door de inzet van onze vrijwilligers is deze bouwkeet
helemaal in orde gemaakt, zoals verwarming, verlichting en sanitaire
voorzieningen. In 2015 zijn er nieuwe binnenkooien gerealiseerd en hebben
alle binnenruimtes een linoleum vloer gekregen.
In 2016 zijn we gestart met plan OEHOE, waarin een groot kooienproject
gerealiseerd wordt als uitbreiding van het Vogelasiel. Dan ontstaat de
mogelijkheid om ook zoogdieren op te vangen.

Donateur
Wanneer u geen interesse heeft in één van onze sponsorpakketten maar ons
toch wilt ondersteunen dan zijn er de volgende mogelijkheden:
1. Wordt Vogelvriend vanaf 10 euro per jaar
2. Notarieel schenken: fiscaal aantrekkelijke om het Vogelasiel te steunen
3. Via nalatenschap: uw keuze om onze stichting in uw testament op te nemen
is voor ons van onschatbare waarde en een onvergetelijk gebaar

Sponsoring in natura

Sponsorpakketten

Voor meerjarige periode van 2 – 5 jaar

Tegenprestatie
Logo en link naar uw website op onze sponsor pagina
www.vogelasielsomeren.nl/sponsors
Eénmalige vermelding inclusief verwijzing naar uw
website op onze facebookpagina
www.facebook.nl/vogelasiel.someren
Logo en link naar uw website in slideshow op onze
hoofdpagina www.vogelasielsomeren.nl
Naamsvermelding/logo PowerPoint presentatie
Naamsvermelding/logo bord 40 cm x 30 cm
(zelf aan te leveren)
Aantal genodigde bedrijven dag (personen)

€200,- €500,- €1.000,- €3.000,x
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Stichting Vogelasiel Someren e.o. is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Sponsoring in natura vindt steeds meer plaats. Voor deze vorm van sponsoring
verzorgen wij een tegenprestatie op afspraak. Of het nu de bakker is die zijn
oude brood beschikbaar stelt of een steigerbouwer die gratis op te halen
steigerbuizen doneert, wij zijn overal blij mee. Wat voor uw bedrijf niet meer te
gebruiken is, kan bij ons nog enorm van nut zijn! Het Vogelasiel heeft een
wensenlijst, een lijst die wordt opgesteld met inbreng van de vrijwilligers. Budget
voor aanschaf van deze middelen is er niet, vandaar onze zoektocht naar
bedrijven die het materiaal beschikbaar stellen.

Zo vrij als een vogel
Als ons werk is gedaan, wacht de mooiste beloning.
De dieren de vrijheid terug geven in de natuur!

Sponsorkrant

Stichting Vogelasiel Someren heeft de laatste jaren hard gewerkt om weer een nieuwe plek te
realiseren na het overlijden van Toon de Smit. Mede door Frans Raijmakers, die ons op
camping de Somerense Vennen een plek heeft gegeven, zijn wij weer uitgegroeid tot een
volwaardige opvang van vogels. In 2014 hadden wij al ruim 1100 vogels opgevangen en in 2015
bijna 1500 vogels. Wij zijn hét vogel opvangcentrum van Oost-Brabant en daar zijn we trots op.

Staat uw bedrijf hier straks ook bij?

In 2016 gaan we aan de slag met het plan OEHOE. Een uitbreiding van het Vogelasiel dat mede
gesteund wordt door de provincie Noord-Brabant. Ook kunnen we dan een opvang zijn voor
zoogdieren. Om deze stap te kunnen maken zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe sponsoren.
We benaderen alleen bedrijven waarvan wij denken dat zij sympathie voor ons werk hebben.
Het is moeilijk in te schatten wat de meerwaarde voor uw bedrijf zal zijn. De opgevangen
dieren, de bezoekers en de vrijwilligers zullen het in ieder geval enorm waarderen! Onze
mogelijkheden hebben wij uitvoerig beschreven in deze sponsorkrant, maar mocht u iets
anders in gedachten hebben, alles is bespreekbaar.
Namens het Vogelasiel
Pepie Smits

Over ons centrum

Stichting Vogelasiel Someren e.o.
Philipsbosweg 7 5715RE Lierop
Web: www.vogelasielsomeren.nl
Mail: info@vogelasielsomeren.nl
Tel: 06-29799316
IBAN:NL73RABO0178009067

Een gewonde zwaan? Een aangereden buizerd? Een jonge
gierzwaluw? Bij het Vogelasiel in Someren wordt ieder dier
liefdevol opgevangen en gekoesterd. Als de dieren zijn
hersteld, worden ze weer vrijgelaten in de natuur.
Voorlichting en educatie vormen een belangrijk onderdeel
van de missie van het Vogelasiel. Wij willen mensen graag
voorlichten op het gebied van de natuur om er samen voor
te zorgen dat er een balans is tussen mens en natuur.

