OVERZICHT
SPONSORING & VERHUUR

Geachte relatie,
We stellen ons graag aan u voor: RADIUS is een gloednieuw
centrum voor kunst en wetenschap in Delft. Vanuit het voormalig
pomphuis en ondergronds waterreservoir behorend bij de Delftse
watertoren wijden we ons programma toe aan onderwerpen en
actuele debatten rond klimaat, ecologie en natuur. Als
kunstcentrum ziet RADIUS voor zichzelf een rol weggelegd om
(de taal van de) kunst en wetenschap in te zetten als specialisten
in verandering. Specifiek wil RADIUS de noodzaak van
systeemverandering in het licht van de huidige klimaatcrisis voor
een breed publiek behapbaar maken. Bij RADIUS wordt aan de
hand van verbeeldingskracht en een aansprekend programma
een belangwekkende en kritische reflectie geboden van de
huidige samenleving en de gedeelde leefwereld.
Wilt u zich met uw organisatie ook duurzaam verbinden met een
ecologisch kunstcentrum als RADIUS? Ziet u ook grote voordelen
in het versterken van elkaars strategische ambities en belangen?
Dan zien we u graag als partner van ons kunstcentrum! Als
sponsor helpt u het kunstcentrum zijn culturele en
maatschappelijke doelstellingen te behalen en levert u een
bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving op een
duurzame en toekomstbestendige manier.
U kunt RADIUS ondersteunen op verschillende manieren: van
sponsoring bij een specifieke tentoonstelling tot meer structurele
en langdurige partnerschappen. In het eerste geval gebruiken we
uw bijdrage voor onze programmering, ten behoeve van de
deelnemende kunstenaars, het verstrekken van opdrachten aan
kunstenaars voor het maken van nieuw werk, de totstandkoming
van de tentoonstelling en het ontwikkelen van publieks- en
educatieprogramma’s. In het laatste geval steunt u, verspreid
over meerdere jaren, onze werking als kunstinstituut.
Ons kunstcentrum en ons publiek zijn sterk gebaat bij uw steun,
maar ook uw organisatie heeft voordelen bij sponsoring. Als er
sprake is van gedeelde belangen trekken wij graag gelijk op met
uw organisatie bij het versterken en zichtbaar maken van uw
boodschap rond, onder andere, duurzaamheid, vergroening, het
versterken van biodiversiteit en het welzijn binnen het gedeelde
leefklimaat. Bovendien zijn in elk sponsorpakket tegenprestaties
inbegrepen, zoals zichtbaarheid tijdens evenementen,
naamsvermelding, deelname aan belangrijke netwerkmomenten
voor u en uw relaties en gratis toegang tot het kunstcentrum.
In het onderstaand overzicht treft u de verschillende
sponsormogelijkheden.
We danken u alvast voor uw steun en zien uit naar een potentiële
samenwerking.

SPONSORING & VERHUUR
RADIUS is de eerste Nederlandse kunstinstelling met een
doorlopend programma rond klimaat, natuur en ecologie. Het
kunstcentrum is gehuisvest op een unieke historisch-industriële
erfgoedlocatie in het Kalverbos, waar het rijksmonument––
bestaande uit de watertoren en het pomphuis––het verhaal vertelt
van de Delftse watergeschiedenis en -infrastructuur. Zowel in de
watertoren als in het kunstcentrum met ondergrondse
tentoonstellingsruimtes beschikken we over uitzonderlijke ruimtes
die we als tegenprestatie voor sponsoring en donaties kunnen
aanbieden. De locatie van het kunstcentrum in Delft, in de nabijheid
van enkele van 's werelds meest toonaangevende
wetenschappelijke instellingen, biedt de mogelijkheid om
samenwerkingen tussen de disciplines van kunst, wetenschap en
andere belanghebbende beroepsgroepen te faciliteren.

PRIVÉ RONDLEIDING
€750
Bij deze donatie krijgt u een privé-rondleiding van een uur voor
een gezelschap naar keuze (max. 12 deelnemers) en bezoekt u
onder begeleiding van een ervaren rondleider een tentoonstelling
bij RADIUS naar keuze. Aan het einde van uw bezoek verzorgen
we een borrel, in samenwerking met restaurant Het Eiland van
Delft.
⌀ De rondleiding kan eventueel i.p.v. een borrel uitgebreid
worden (in overleg) met een aansluitende lunch of diner voor uw
gezelschap.
⌀ De ontvangst bij de rondleiding kan voorzien worden door een
openingswoord (15 minuten, +€150) van RADIUS directeur
Niekolaas Johannes Lekkerkerk.

PRIVÉ RONDLEIDING +
HUUR WATERTOREN
ALPHA €1.000 (dagdeel) / €1.250 (dag)
OMEGA €1.000 (dagdeel) / €1.250 (dag)
RESERVOIR €1.250 (dagdeel) / €1.500 (dag)
Bij deze donatie krijgt u voor een dag(deel) de beschikking over
één van de drie ruimtes in de watertoren. U kunt dit gebruik naar
eigen inzicht vormgeven, bijvoorbeeld voor een workshop voor

uw personeel, het presenteren van jaarcijfers, of een seminar of
lezing, en uw personeel of belanghebbenden van uw organisatie
de mogelijkheid bieden de dag te beginnen of af te sluiten met
een rondleiding en tentoonstellingsbezoek aan RADIUS (max. 12
deelnemers) van een uur. Aan het einde van uw bezoek
verzorgen we een borrel, in samenwerking met restaurant Het
Eiland van Delft.
⌀ Dit pakket kunt u eventueel uitbreiden (in overleg) met een
aansluitende lunch of diner voor uw gezelschap.
⌀ De ontvangst bij de rondleiding kan voorzien worden door een
openingswoord (15 minuten, +€150) van RADIUS directeur
Niekolaas Johannes Lekkerkerk.
⌀ Voor verdere informatie over de beschikbare ruimtes in de
watertoren kunt u hier meer lezen.

NAAMSVERMELDING
ORGANISATIE
€1.000
Is uw organisatie een aanjager van de klimaatdiscussie en wilt u
ons programma steunen? Bij deze donatie word uw organisatie
Begunstiger van RADIUS en presenteren we uw bedrijfsnaam als
sponsor van ons programma bij de tentoonstellingsentree tijdens
een van onze tentoonstellingen. Voor de publieke opening van
deze tentoonstelling krijgt een vermelding tijdens het
openingswoord en ontvangt u vijfentwintig vrijkaarten voor uw
organisatie en gasten.

HUUR RADIUS
€1.250 (dagdeel) / €2.500 (dag)
Bij deze donatie krijgt u voor een dag(deel) de beschikking over
de tentoonstellingsruimte van RADIUS: een waanzinnige
ondergrondse ruimte van vijfhonderd vierkante meter en een
ervaring op zich. U kunt dit gebruik in overleg naar eigen inzicht
vormgeven, bijvoorbeeld voor een workshop voor uw personeel,
een seminar, lezing, symposium of congres.
⌀ Dit pakket kunt u eventueel uitbreiden (in overleg) met een
aansluitende lunch of diner voor uw gezelschap.
⌀ Dit pakket kunt u eventueel uitbreiden (in overleg) met een
aansluitende rondleiding (+€500) van een uur, onder begeleiding
van een ervaren rondleider.
⌀ De ontvangst bij de rondleiding kan voorzien worden door een
openingswoord (15 minuten, +€150) van RADIUS directeur
Niekolaas Johannes Lekkerkerk.

RADIUS PUBLIEKSACTIE
€10.000
Bij deze sponsoractie biedt u het publiek en de bezoekers van
RADIUS de mogelijkheid om de tentoonstellingen kosteloos te
bezoeken. Met uw bijdrage worden 1.000 gratis entreetickets
beschikbaar gesteld aan het publiek. Op het entreeticket zal de
naam van uw organisatie expliciet worden vermeld als
ondersteuner van het programma en als diegene die het bezoek
mogelijk heeft gemaakt.

CULTURELE ANBI
Als centrum voor hedendaagse kunst en ecologie zet RADIUS
CCA zich in om nieuwe ontwikkelingen binnen de hedendaagse
kunst te stimuleren en te bevorderen. Onze stichting richt zich
nadrukkelijk op het faciliteren van onderzoek en experiment in het
artistieke proces. Ook ondersteunen wij de productie en
presentatie van hedendaagse kunst in relatie tot wetenschap.
Omdat we ons met deze doelstelling inzetten voor het algemeen
belang, dragen wij de culturele ANBI-status (algemeen nut
beogende instelling). Door deze status hebben donateurs van
RADIUS te maken met verschillende belastingvoordelen. Zo
mogen donateurs giften aan RADIUS aftrekken van hun
belastbaar inkomen. Omdat RADIUS een culturele ANBI is, geldt
er een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte een
gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25, en
vervolgens aftrekken. Voor meer informatie verwijzen we u naar
de website van de belastingdienst.

CATERING
RADIUS werkt graag samen met cateraar Rode Rozen &
Tortilla’s. In het verlengde van de waarden van het kunstcentrum
kiest deze cateraar voor duurzaamheid, zowel wat betreft
leveranciers en producten. Mocht u één van bovenstaande
pakketten willen combineren met catering op locatie dan
stemmen wij graag de mogelijkheden met u af.
OVER RODE ROZEN & TORTILLA’S
In het gebied De Bieslandse Polder, onderhouden door de
Gemeente Delft, non-profit organisaties en ondernemers, is onze
hartige keuken gevestigd. Samen met deze organisaties creëren
wij een lokale circulaire economie. Het geld stroomt terug ten
behoeve van de natuur en sociale projecten. Onze restproducten
worden verwerkt door de boer. Door afname van producten van
bedrijven in dit gebied, zoals Hoeve Biesland en Linda de
Groenten Boerin, beperken wij het aantal voedsel kilometers en
steunen we de Hulpboeren. Dit zijn mensen met een sociale
achterstand die tijdens het werk bij Hoeve Biesland worden
voorbereid op re-integratie in de samenleving. Alle producten die
van De Hoeve komen zijn biologisch gekweekt of ingekocht en
garandeert een mooi seizoensassortiment.
Wij zijn ervan overtuigd dat biologisch niet altijd duurzaam is en
kijken verder naar het aanbod en werken samen met lokale
gepassioneerde en gerenommeerde versondernemers.
Bijvoorbeeld: het brood van Meneer Leffers, de koffie van Giraffe
The Roasters, de vis van Schmidt Zeevis en onze groothandel is
het familiebedrijf Zegro. Al deze bedrijven zijn gevestigd binnen
een straal van tien kilometer van onze locatie. Voor ons is het
belangrijk dat wij samen werken met leveranciers die
verantwoord ondernemen, passie hebben voor hun producten en
op zoek zijn naar duurzame relaties.

CONTACT &
VERDERE INFORMATIE
⌀ Voor verdere informatie over sponsoring en donaties kunt u
contact opnemen met Cato de Beer via communication@radiuscca.org.
⌀ Voor verdere informatie over verhuur kunt u contact opnemen
met Eva Burgering via production@radius-cca.org.
ADRES

Kalverbos 20
2611 XW Delft

WEBSITE
INSTRAGRAM
FACEBOOK

www.radius-cca.org
radius.cca
RADIUS CCA

