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Oosterbeek, maart 2016

Een goed doel

Rotaryclub Oosterbeek kiest elk jaar één of meerdere goede doelen. Als belangrijkste project ondersteunen we dit jaar
De Lichtenbeek in Arnhem. De Lichtenbeek is een school voor speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen en
kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Deze kinderen zijn tussen de 4 en 13 jaar oud.

De Lichtenbeek

De school biedt speciaal onderwijs wat gericht is op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Bijna 300 leerlingen krijgen
hier onderwijs en worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daarvoor zijn vele hulpmiddelen nodig en gelukkig ook
beschikbaar. De leerlingen worden begeleid door zeer gemotiveerde medewerkers op het gebied van onderwijs en zorg.
Kijk voor meer informatie op: lichtenbeek.nl

Belevingsvloer

De Lichtenbeek is bezig met het inrichten van een belevingslokaal. Naast allerlei aangepaste speeltoestellen wil zij heel
graag een Interactieve vloer. Deze “Belevingsvloer” projecteert beelden die reageren op de bewegingen van de kinderen.
Op deze manier zijn de kinderen ondanks hun handicap in staat om op een unieke manier te spelen en interactie te
hebben met hun omgeving. Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een interactieve vloer is de
perfecte combinatie van spel en therapie.
Er zijn diverse spellen mogelijk en deze kunnen in de toekomst ook verder worden uitgebreid. Denk aan het wegduwen
van balonnen, spelen met (digitale) vissen en zelfs voetballen! Kortom: een unieke beleving voor deze speciale kinderen!

Beelden zeggen meer dan woorden:
kijk op Rotarycluboosterbeek.nl en zie de belevingsvloer in actie!
In de huidige tijd is de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen een uitdaging. Daarom gaat Rotaryclub
Oosterbeek dit jaar helpen om dit een bijzondere project voor De Lichtenbeek te financieren.
Als sponsor helpt U direct mee om de kinderen van de Lichtenbeek een Belevingsvloer te geven. Ieder bedrag is welkom!

De stuwwalloop

Behalve via sponsorgelden gaan de leden van Rotaryclub Oosterbeek tijdens de Stuwwalloop op zaterdag 28 mei a.s.
heerlijke happen, dranken en loten verkopen. De totale opbrengst is bestemd voor de Belevingsvloer.
De Stuwwalloop is bijzonder vanwege het prachtige parcours over de Stuwwal langs de Rijn en door het landschap van
de oude landgoederen tussen Oosterbeek en Doorwerth. De Start en Finish op sportpark Hartenstein met muziek en een
hapje en een drankje geven aan de Stuwwalloop een heel eigen karakter. In korte tijd is dit hardloopevenement een begrip
in de wijde omgeving geworden.

Publiciteit en organisatie

De Stuwwalloop genereert niet alleen publiciteit in de regionale pers, maar staat ook landelijk in de aandacht. Het is een
terugkerend evenement (nu al weer de negende jaargang) en groeit nog steeds in deelname, professionaliteit
en bekendheid.
Vorig jaar namen meer dan duizend mensen deel aan de Stuwwalloop. De deelnemers zijn bijzonder te spreken over de
organisatie, de sfeer, de verzorging en service op en rond dit evenement.

Uw profilering

Als sponsor bent u zichtbaar tijdens het evenement. Rotaryclub Oosterbeek zorgt voor het plaatsen van reclameborden
met uw naam en/of logo. Ook is het mogelijk een stand of bedrijfswagen te plaatsen in het hart van het evenement,
afhankelijk van de omvang van uw sponsoring.
Na afloop van het evenement verschijnt in het huis-aan-huis blad Hoog en Laag (oplage: Gemeente Renkum) een
bedankadvertentie van Rotaryclub Oosterbeek met vermelding van namen van de sponsoren die de Belevingsvloer
mogelijk hebben gemaakt.
€ 50,– tot € 100,–:

Sponsoring zonder opname in de bedankadvertentie in ‘Hoog en Laag’

€ 100,– of meer:

Sponsoring met opname in de bedankadvertentie in ‘Hoog en Laag’

€ 500,–:

Sponsoring op mooie canvasdoeken of houten frame met vermelding van logo
en/of door sponsor gewenste tekst.

€ 600,– of meer:

Naast bovenstaand canvasdoek of houten bord rond het terras bestaat de mogelijkheid om
bijvoorbeeld een bedrijfswagen op het terrein te zetten of iets anders
dat aan het bedrijf is gelieerd.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben en wilt u de mogelijkheden van sponsoring en profilering tijdens het evenement voorafgaand
verder bespreken, dan kunt u contact opnemen met de coördinator sponsorgelden: Louis Koppes, bereikbaar via
louis.koppes@ubm-global.eu

U kunt uw bijdrage storten op: Stichting Community Service, NL22 RABO 0385 0373 76
Graag danken wij u bij voorbaat voor uw gift en wij hopen u ook te mogen verwelkomen bij de Stuwwalloop
op zaterdag 28 mei!
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