Kom met uw bedrijf
in actie voor de Nierstichting
De Nierstichting bestaat 50 jaar! Een bijzonder jubileumjaar dat in het teken staat van dromen, durven, doen.
We hebben al heel wat dromen kunnen laten uitkomen. Door te durven en te doen. Helpt u ons nieuwe
dromen te realiseren?

Evenementen 2018 uitgelicht

Samen met collega’s maatschappelijke doelstellingen halen draagt bij aan een mooie team spirit en betrokkenheid. Zo kunt u
met collega’s deelnemen aan een (sportief) evenement of een eigen bedrijfsevent of actie aan de Nierstichting koppelen.
Nierstichting Rally 16 juni		
	Bent u in het bezit van een klassieke auto (ouder dan 40 jaar) of een exclusieve nieuwe auto voor een uitdagende tocht langs de
mooiste plekjes van Nederland? Schrijf u dan in voor de Nierstichting Rally. Meer informatie vindt u op www.nierstichting.nl/rally.
Nierstichting Golfdag 6 september
	Geniet samen met vrienden, zakenrelaties of collega’s van een sportieve ontspannen dag op de Oosterhoutse Golf Club.
Wij bieden u en relaties een mooi programma! Meer informatie vindt u op www.nierstichting.nl/golfdag.
Dam tot Damloop 22, 23 september
	Beleef een unieke ervaring en prestatie met collega’s of vrienden en schrijf je direct in voor de 34ste Dam tot Damloop.
Één van de grootste businesslopen ter wereld! De Nierstichting heeft enkele startbewijzen beschikbaar voor het gewilde goede
doelen vak! www.nierstichting.nl/dam-tot-dam.
Nierstichting Droomgala 17 november
	50 jaar van grote en kleine successen, innovaties en vooruitstrevend onderzoek. Dat vieren we graag tijdens het bijzondere
50 jaar Nierstichting Droomgala. Geniet op zaterdag 17 november 2018 in het Scheepvaartmuseum, onder de sterrenhemel
van Amsterdam, van een feestelijk gala droomdiner vol spektakel en bijzondere optredens. Sluit de avond dansend af en kom
thuis met uw hoofd in de wolken, omdat dankzij uw bijdrage het leven van heel veel nierpatiënten beter wordt. Deelt u onze
droom? Ga voor meer informatie of het direct reserveren van een droomtafel naar www.nierstichting.nl/droomgala.
Een compleet overzicht van Nierstichting evenementen, ook in de regio, vindt u op www.nierstichting.nl/evenementen.

Een evenement sponsoren

Wilt u een evenement een persoonlijk tintje geven en financieel of door inzet van kennis of middelen supporten? Uw inzet en
betrokkenheid wordt uiteraard beloond met passende exposure. Samen met u bespreken we graag de mogelijkheden. Neem
vrijblijvend contact op via bedrijven@nierstichting.nl.

Wilt u een eigen unieke actie of evenement starten?

Via het actieplatform van de Nierstichting kunt u met uw organisatie zelf een actie aanmaken
en eenvoudig delen via social media met collega’s en relaties. Met uw inzet laat u zien wat uw
maatschappelijke drijfveren zijn als organisatie. U stimuleert en inspireert niet alleen
medewerkers maar ook (potentiële) relaties. U Kunt een actie starten via actie.nierstichting.nl.

