
https://bit.ly/3uvp8Vj

https://bit.ly/3ssDWBd

https://bit.ly/3uA0TVZ

Als bedrijfssponsor geef je een financiële bijdrage, die het jaar erop herhaald, aangepast of stopgezet kan worden. Open 

State Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat donaties (deels) aftrekbaar zijn van 

de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast kun je een periodieke gift (minstens vijf jaar) overwegen. Dit kan 

fiscaal voordelig zijn omdat een periodieke gift volledig aftrekbaar is. Op de website van de belastingdienst kunt u meer 

info vinden over giften en wanneer u deze mag aftrekken. 

STEUN OPEN STATE FOUNDATION EN WORD SPONSOR
Open State Foundation strijdt voor open overheidsdata om de maatschappij democratischer, efficiënter en 
transparanter te maken. Daarbij richten we ons ook op het bedrijfsleven.

Steun ons werk financieel en word onderdeel van een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling. 

Misschien heb jij baat bij herbruikbare overheidsinformatie voor de ontwikkeling van nieuwe diensten. 

Of misschien heb je al eens één van onze online tools gebruikt. 

Misschien bied je informatiediensten aan de overheid aan en kun je ons pleidooi voor open informatiesystemen 

goed gebruiken. 

Of misschien hecht je gewoon waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan een transparante 

overheid. 

Wij vermelden je met trots op onze website en in onze jaarverslagen; 

Je kunt ons logo gebruiken in je eigen communicatie; 

We nodigen je uit voor hackathons en borrels. 

 

We hechten waarde aan grote en aan kleine sponsors en vermelden de 

categorieën, gebaseerd op de jaarlijkse financiële bijdrage. Andere 

vormen van ondersteuning zijn overigens ook van harte welkom.  

OPEN STREET OPEN STATE OPEN WORLD

Ontvang het Witboek 
Open Overheid

+ Ontvang een hippe 
Open State hoodie

+ Ontvang een uitnodiging voor 
het jaarlijkse SOS Tech Awards 

gala 

€ 500 - € 1.000  € 1.000 - € 5.000 € 5.000+

Vragen over bedrijfsponsorschap? Neem contact met ons op: 
Serv Wiemers via serv@openstate.eu of Tim Vos-Goedhart via tim@openstate.eu 

“We have committed to transparency and empowering reformers and civil society. Because 

governments should serve the people and not the other way around.”  

Barack Obama over Open Government

Het Kabinet heeft nu € 788 miljoen vrij gemaakt voor verbetering van de informatiehuishouding van de 
Rijksoverheid. 

WORD BEDRIJFSPONSOR EN ...


