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Betreft: sponsorverzoek modernisering schoolplein Basisschool Schepelweyen 
 
 
 
Dommelen, voorjaar 2019 
 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Basisschool Schepelweyen is opgericht in 1978 en is gelegen in het centrum van de wijk Schepelweyen in 
Dommelen (gemeente Valkenswaard). Sinds de oprichting is onze school meegegroeid met de wijk en de 
afgelopen jaren is het leerlingenaantal nagenoeg contant gebleven: om en nabij de 340. Schepelweyen is 
een school waar de kernwaarden: Samen, Uitdagend en Sprankelend centraal staan. Een school waar 
zowel leerlingen als leerkrachten kansen krijgen om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te 
gebruiken. 
 
De focus van Skozok, de overkoepelende organisatie, ligt op de kwaliteit van het onderwijs, waardoor er 
behalve het noodzakelijke onderhoud en de veiligheidskeuringen, maar beperkte mogelijkheden zijn tot het 
up-to-date houden van de speelplaats. Vanuit enquêtes onder de ouders is er een sterke wens naar voren 
gekomen om het schoolplein een keer grondig te moderniseren en zo te zorgen voor voldoende 
ontwikkeling, uitdaging en beweging voor de leerlingen en de kinderen uit de buurt. 
 
Vanuit de Ouderraad is dit signaal opgepikt en hebben we ondertussen in samenwerking met een aantal 
specialisten en de schoolleiding, een degelijk plan gemaakt om deze wensen ten uitvoer te brengen. 
Ook Skozok erkent deze situatie en heeft ondertussen al flink geïnvesteerd in de eerste fase van deze 
moderniseringsronde. Echter is er onvoldoende budget beschikbaar om het volledige plan uit te voeren. 
 
Wij hoeven u niet te vertellen dat zonder de giften, diensten en materialen van sponsoren en begunstigers, 
het onmogelijk is het volledige plan ten uitvoer te brengen. Daarnaast gaan we ook alle leerlingen actief 
betrekken bij het verwerven van het benodigde budget bijv. door het organiseren van een sponsorloop. 
Op deze manier hopen wij voldoende middelen te vergaren om een prachtig modern schoolplein te 
realiseren voor de leerlingen van Basisschool Schepelweyen en de kinderen uit de wijk.  
 
We willen u dan ook vragen om een financiële en/of materiële bijdrage beschikbaar te stellen voor ons plan. 
Als tegenprestatie zal zijn er diverse sponsormogelijkheden, meer informatie over de verschillende 
sponsorpakketten vindt u op het invulformulier op de achterzijde van deze brief. 
 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage aan het nieuwe speelplein voor Basisschool Schepelweyen. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Namens Ouderraad Basisschool Schepelweyen 
 
 
 
Matthijs Bos & Geoffrey van Gerven 
06 - 8 14000 40 
 
 
 
Bijlage: schetsontwerp van het te realiseren schoolplein 
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Sponsorpakketten modernisering schoolplein Schepelweyen: 

O Ja, ik wil dit initiatief begunstigen met de volgende diensten/materialen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Of u kunt kiezen uit één de volgende sponsorpakketten: 

O Pakket 1: Tot € 250  Naamsvermelding (geen logo) op sponsorbord op schoolplein 

O Pakket 3: Vanaf € 250:   Klein logo op het sponsorbord op schoolplein 

O Pakket 4: Vanaf € 500:   Groot logo op de bording van het verdiepte voetbalveldje 

O Pakket 5.  Maatwerk:  Een maatwerk sponsorpakket is in overleg mogelijk, neem daarvoor 

     contact op. Zo kunt u bijvoorbeeld een toestel ‘’adopteren’’, etc.  

O Ja, ik wil dit initiatief sponsoren voor het bedrag van: € ………………………,-- 

 

O Ja, ik wens een factuur per post / email (doorhalen wat niet van toepassing is) 

O Nee, ik wil niet dat mijn naam en/of logo vermeld wordt 

 

Gegevens sponsor of begunstiger: 

(Bedrijfs-)naam: …………………………………………………………..(dit is de naam welke we vermelden) 

Contactpersoon: ………………………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………………………… 

Emailadres: ……………………………………………………………… 

Nb. Uw adresgegevens worden alleen voor dit initiatief gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld! 

Tel. Nummer: ……………………………………………………….…… 

Straat en huisnummer: ………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………… 

 

Graag dit ingevulde formulier voor 1 juni naar ons retourneren (foto/scan/mail) naar: 

schoolplein@schepelweyen.nl voorzien van uw logo in .eps of .ai formaat. 

 

Per post kan ook:  

Basisschool Schepelweyen, t.a.v. ouderraad/schoolplein, Hoefsmidwei 4, 5551 PN Dommelen. 

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk ook bellen naar: 06 – 81 40 00 40 

mailto:schoolplein@schepelweyen.nl

