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INITIATIEF VANMET DANK AANEEN ACTIVITEIT VAN ONDER  TOEZICHT 
VAN

Sponsorpropositie

Voor zondagmiddag 26 augustus roepen wij 6.000 mensen 
op om in Almere een heus wereldrecord te vestigen voor in 
het Guinness Book of Records: onder het toeziend oog van de 
wereld zal in het hart van Almere, rond het Weerwater, een zes kilometer 
lange mensenketting worden gevormd. 1.000 liter water gaat dan in emmers 
van hand tot hand. We roepen sponsors op om dit te ondersteunen!

Veel meer  
dan de 6.000 
deelnemers
In 2011 werd in 
Duitsland het oude 
wereldrecord met 
5.239 deel nemers 

verbroken. Over een afstand van 
4,5 kilometer werd toen 869 liter 
water doorgegeven. Dit willen wij 
overtreffen.  Duizenden mensen 
worden via diverse media 
 benaderd om te komen.  
En om het nog mooier te maken: 
een wereldrecord overschrijdt 
grenzen!

Weerwaterspektakel
De spetters vliegen om je oren. 
Reuzenbubbels zweven voorbij. 
Je wordt verrast door water
wonderen. Met een eigenhandig 
gezuiverd glas Weerwater geniet 
je van watertheater. 

Er zijn exposities, films, work
shops en demonstraties. En als je 
geen zin hebt om over water te 
lopen, rij dan met een auto het 
Weerwater in! De middag wordt 
afgesloten met een demonstratie 
op het Weerwater van ‘The Most 
Extreme Water Sport’.

Van Zuiderzee naar meer
90 jaar geleden werden duizen
den mensen opgeroepen om  
een lange ketting te vormen. 
Zware stenen gingen kilometers 
van hand tot hand om de basis  
te leggen van de Afsluitdijk. De 
kilometers lange rij symboliseert 
niet alleen de daadkracht die 
jaren geleden is getoond om  
de Zuiderzee te bedwingen, 

 

maar staat ook voor de vele 
kilometers die miljoenen 
 mensen dagelijks lopen voor 
water. Wereldwijd hebben  
ruim 660 miljoen mensen geen 
toegang tot veilig drinkwater.

Goed doel
Via deze dag kan  
een prachtig bedrag 
worden ingezameld 
voor waterprojecten 
die Stichting Weebale 
realiseert. Sinds 2009 
zijn er in Oeganda door Weebale 
verschillende waterprojecten 
voltooid, die er aan hebben 
bijgedragen dat kinderen weer 
naar school kunnen en vrouwen 
zich actiever kunnen inzetten 
voor hun levensonderhoud.  
Hun lange wandeling voor water 
is niet meer nodig, omdat het 
water nu binnen handbereik is.

doe mee!
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Evenementsponsor

U wordt hoofdsponsor  
van het evenement.

• In overleg zet u bij start en finish 
uw eigen presentatiemiddelen in.

• U wordt als hoofdsponsor genoemd 
in al onze uitingen, op de website 
www.bucketchain.nl, in digitale 
nieuwsbrieven en in uitingen op 
sociale media.

• Uw logo wordt zowel online als 
in alle promotionele drukwerk 
rond de Bucketchain toegepast.

• U krijgt op het gerealiseerde 
waterproject van Weebale in 
Oeganda een naams vermelding 
in de vorm van een plaquette.

Bucketsponsor

U wordt sponsor van alle emmers 
die worden gebruikt.

• Uw logo wordt  
op groene eco 
emmers van 12 liter 
gedrukt.

• U krijgt de mogelijk
heid uw vlaggen bij 
de start te plaatsen.

Kilometersponsor

U sponsort 1.000 meter van 
het parcours  voor € 1.000,–.

• U krijgt de mogelijkheid uw 
vlaggen bij uw gesponsorde 
1.000 meter te plaatsen.

• Uw logo wordt op onze flyers 
en posters geplaatst.

• U wordt vermeld op de website 
www.bucketchain.nl.

Vijfhonderdmetersponsor

U sponsort 500 meter van het 
parcours voor € 500,–.

• U krijgt de mogelijkheid uw 
vlaggen bij uw gesponsorde 
500 meter te plaatsen. 

• U wordt vermeld op de website 
www.bucketchain.nl.

Drinkflessponsor

U sponsort 6.000 drink flesjes.

• Uw logo wordt op 
BPAvrije kunstof 
flesjes gedrukt.

• Alle 6.000 deel
nemers ontvangen 
dit flesje.

• U krijgt de mogelijkheid uw 
vlaggen bij de start te plaatsen.

Naturasponsor

Drukkers en reclame bureaus 
kunnen naturasponsor worden 
van divers campagnemateriaal.

Uw logo wordt op de door u 
geleverde uitingen geplaatst.

Mediapartner?

U kunt ons helpen bij de 
 communicatie van dit  
wereld record. Wij willen  
graag met u in overleg.

doe mee!


