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Almelo, 05 februari 2016
Betreft: Sponsering deelnemer Open European Championship
Beste heer, mevrouw,

Wij zijn de aFvaLLbusters en doen mee met de First Lego League, een internationale
techniek competitie voor kinderen van 9 t/m 14 jaar, met wereldwijd zo’n 290.000 kinderen uit
82 verschillende landen. Wij hebben ons tijdens de Beneluxfinale in Venlo geplaatst voor het
Open European Championship op Tenerife van 4 t/m 7 april, waar we ons kunnen meten met
de 80 beste teams van de wereld.
Het is voor ons niet mogelijk om deze reis zelf te bekostigen,
daarom proberen we d.m.v. acties en het vinden van sponsors het
geld bijeen te brengen.
Ons team bestaat uit 1 meisje en 7 jongens (11 en 12 jaar) van de
basisschool de Telgenborch uit Almelo: Zara, Deniz, Gabriël, Melik,
Mart, Furkan, Gilano en Geordi.
We kennen 4 vormen van sponsoring
1. Een vrijwillige bijdrage.
2. Club van 100
: Minimale bijdrage € 100,
Deze sponsoren krijgen een vermelding op de website (www.3trox.nl)
3. Subsponsor
: minimale bijdrage € 250,
Zie hierboven, maar ook vermelding met logo op de site en onze facebook pagina
met meer dan 1600 vrienden.
4. Sponsor: Bijdrage minimaal € 1000,
Zelfde als boven, maar ook vermelding op een banner welke bij al onze activiteiten
wordt uitgestald, zoals de LEGOdagen in Boekelo; Weekend van de wetenschap
Saxion; Hightechdagen in Almelo, Science Maker Award in Amsterdam .
Voor meer informatie: 
http://www.3trox.nl

Wij hopen dat u dan net zo enthousiast wordt als wij al zijn en dat u graag onze sponsor zou
willen worden.
Marijcke Buitenhuis
groepsleerkracht en teamcoach FLL de Telgenborch
mbuitenhuis@telgenborch.nl
0546491969 (werk overdag)
0641786688
Donaties op 
NL58 RABO 0148 9587 10 t.n.v. Oudervereniging P.C. Basisschool de
Telgenborch o.v.v. FLL 2015 en bedrijfsnaam.

