Sponsormogelijkheden Botenloods Scouting Mijnsheerenland

Geachte mevrouw, meneer,

Stichting
’t van Praethuis
• Scouting is een plezierige
vrije-tijdsbesteding die een
bijdrage levert aan de vorming
van de persoonlijkheid.
• ruim 100.000 leden
• circa 25.000 kaderleden

Scouting Mijnsheerenland wil graag een botenloods realiseren! Met deze botenloods
hopen wij in de toekomst meer mensen enthousiast te maken voor scouting.
Een korte beschrijving van ons plan vindt u in de bijlage van deze brief. Meer informatie
kunt u ook vinden op onze website: www.praetgroep.nl.

• 32 miljoen leden wereldwijd
• circa 1.500 Scoutinggroepen
• Landelijk Bureau in Leusden
• Infocentrum (033) 496 02 60
• http://www.scouting.nl/

Om dit te kunnen realiseren hebben wij uw hulp hard nodig.
U kunt op verschillende manieren helpen:
- Voor het bouwen van de botenloods zijn veel bouwmaterialen nodig (hout, stenen,
maar ook toilet, bankjes,…). Mogelijk heeft u goede contacten met leveranciers
waardoor u deze bouwmaterialen kunt schenken of tegen een sterk gereduceerd
tarief kunt leveren.
- Ondersteuning is ook mogelijk door sponsoring van andere scoutingmaterialen
zodat meer geld vrij komt voor de botenloods. Bijvoorbeeld sponsoring van zeilen
van de lelievletten, eventueel voorzien van het logo van uw bedrijf.
- Een financiële bijdrage voor de realisatie van de botenloods is natuurlijk altijd
welkom.
Uw (bedrijfs) naam zal in ruil voor uw hulp genoemd worden in onze publiciteitsuitingen.
Maar een andere tegenprestatie is ook mogelijk. Wij denken bijvoorbeeld aan:
- Scoutingleden klussen laten doen zoals het kappen van bomen;
- Plaatsing van een bord met het logo van uw bedrijf in de nieuwe botenloods;
- Een leuk uitje voor uw bedrijf of misschien familie op ons eigen scoutingterrein. De
mogelijkheden zijn dan legio. Echte scoutingactiviteiten zoals pionieren, zeilen,
vlotten bouwen, kampvuur maken en zelf koken, workshop zeilen, vossenjacht,
workshop knopen, zandkastelen bouwen etc.
Zo proberen wij, als u scouting helpt, u ook te helpen. De inhoud van deze
tegenprestaties zullen wij in onderling overleg bepalen.
Binnenkort nemen wij telefonisch contact met u op om onze mogelijkheden toe te
lichten. Wellicht kan er een prettige samenwerking ontstaan.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting ’t van Praethuis

Jaap Reijnierse, voorzitter

• Financien
Boomdijk 2
3286 LE Klaaswaal
• Telefoon (0186) 576768
• E-mail:
botenloods.lvp@scoutnet.nl
• Rabobank Mijnsheerenland
3390.48.227
• K.v.K. Rotterdam
41118493

