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29 november 2019

Sponsoring

RF / FvdB / ac

Geachte heer / mevrouw,
U kent ons als klant van uw bedrijf rechtstreeks, dan wel via Openbaar Onderwijs Zwolle en
Regio, of op een andere wijze hebben wij of onze leerlingen contact met u / uw organisatie.
Onderwijscentrum de Twijn
Al jarenlang is Onderwijscentrum de Twijn een begrip in en rondom Zwolle wanneer het om
speciaal onderwijs gaat. Wij bieden onderwijs aan circa 650 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20
jaar met een verstandelijke, lichamelijke en / of meervoudige beperking.
Onderwijscentrum de Twijn begeleidt haar leerlingen naar een betekenisvolle plek in onze
samenleving. Ze begeleidt haar leerlingen naar weerbaarheid en daagt hen uit hun talenten
optimaal te ontwikkelen en daarmee hun beperking te compenseren. Leerlingen worden tevens
uitgedaagd om vol te houden en nooit op te geven; om op wilskracht te winnen. Zij leren regie te
nemen en voor zichzelf op te komen. Daarbij wordt hen geleerd zelf relaties op te bouwen en te
onderhouden.
Vervoer en activiteiten
Ervaring in de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat er veel leerlingenvervoer plaatsvindt tussen
onze school en bedrijven waar onze leerlingen praktijkervaring opdoen. Daarnaast organiseren
wij ieder jaar weer diverse activiteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen (waaronder ook een
zeilkamp en twee skikampen), sport- en cultuurdagen, vernieuwing van het schoolplein en nog
veel meer.
Al gedurende een aantal jaren beschikken wij over een ‘eigen’ Twijn-bus en sinds dit jaar is daar
een tweede bus bijgekomen. De kosten omtrent aanschaf en noodzakelijk aanpassingen hebben
we gelukkig zelf kunnen bekostigen.
Sponsoring en naamsbekendheid
Onze Twijnbussen leveren ons, maar kunnen ook u / uw bedrijf naamsbekendheid opleveren.
Deze rijdende reclame is immers dagelijks te vinden op de weg in en rondom Zwolle.
Wij bieden u de gelegenheid om van deze mogelijkheid gebruik te maken, maar nog belangrijker
om uw steentje bij te dragen aan de geweldige activiteiten die we voor onze leerlingen
organiseren. Wij hopen daarmee een win-win situatie voor betrokken partijen te creëren.
Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden en / of kosten? Bekijk dan de bijlage bij deze mail
‘Menukaart sponsoring Onderwijscentrum de Twijn’.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over ons Onderwijscentrum of de activiteiten die wij organiseren. Neem
dan contact op met onze collega Rob Fransen. Hij kan u precies vertellen welke activiteiten er
zoal worden georganiseerd en welke mogelijkheden er voor u / uw bedrijf zijn om daaraan bij te
dragen.
Met vriendelijke groet,
namens directie en collega’s,

Rob Fransen
r.fransen@ooz.nl
06-55861636

Frits van den Bos
f.vandenbos@ooz.nl
06-10509087

Menukaart sponsoring Onderwijscentrum de Twijn

Fiat Ducato

Mercedes Sprinter

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in onze sponsormogelijkheden!
Hierboven treft u foto's van onze bussen aan. Deze 'Twijnbussen' leveren ons,
maar kunnen ook u / uw bedrijf naamsbekendheid opleveren. Deze rijdende
reclame is immers dagelijks te vinden op de weg in en rondom Zwolle. Wij
bieden u de gelegenheid om van deze mogelijkheid gebruik te maken, maar nog
belangrijker om uw steentje bij te dragen aan de geweldige activiteiten die we
voor onze leerlingen organiseren.
In onderstaande tabel vind u een overzicht van de opties m.b.t. sponsoring in de
vorm van plaatsing van uw logo op één of beide Twijn-bussen. In alle genoemde
opties wordt uitgegaan, afhankelijk van de vorm van uw logo, van een afmeting
van 30 x 60 óf
30 x 80 centimeter.
Wij zijn voornemens om de logo’s in de week van 24 t/m 28 februari 2020 op
onze bussen te plaatsen. De contractperiode gaat in per 1 maart 2020.
Bent u enthousiast geworden en wilt u gebruik maken van één van
onderstaande opties? Klik dan HIER om uw wensen met ons te delen! Wij
ontvangen uw reactie graag voor 13 december a.s.

Optie
1
2
3
4
5
6

Contractduur
1 jaar
1 jaar
2 jaar
2 jaar
3 jaar
3 jaar

Aantal bussen waarop uw logo geplaatst
wordt
één bus
twee bussen
één bus
twee bussen
één bus
twee bussen

Kosten
€ 250,00
€ 400,00
€ 350,00
€ 550,00
€ 400,00
€ 600,00

