
Sponsor beleid  Scouting Rheijnewoud  (versie 2016) 
   Scouts vragen  het bedrijfsleven om  sponsor ondersteuning Als club draaien we volledig op de inzet van vrijwilligers. Leden betalen een bewust bescheiden contributie. We proberen gericht fondsen en subsidies te verwerven en een relatie op te bouwen met bedrijven uit onze gemeenschap.  Door scouting te steunen profileert u zich als een Maatschappelijk Verantwoorde Organisatie.  Wij hebben 3 sponsorpakketten ontworpen. Deze worden hierna nader uitgelegd.   

Pakket 1.  U betaalt  250  euro per jaar en krijgt daarvoor : 
1) Vermelding op onze website onder de button sponsors. 
2) Vermelding in de periodieke digitale nieuwsbrief (tenminste 4x per jaar) die naar alle 

leden en hun ouders gaat. 
3) De toestemming  voor 1 jaar om op uw eigen website te melden dat u sponsor bent 

van Scouting Rheijnewoud. Desgewenst kunt u daarbij ons logo  vermelden. 
  
Pakket  2. U betaalt 500 euro per jaar en krijgt daarvoor: 
1) Vermelding op onze website onder de button HOOFDSPONSOR 
2) Vermelding  van uw naam en bedrijfslogo op iedere Nieuwsbrief  die wij naar onze 

leden en hun ouders verzenden. Jaarlijks worden tenminste 4 Nieuwsbrieven 
verstuurd. 

3) PR artikel  over de relatie van uw bedrijf/organisatie met Scouting Rheijnewoud in de 
Groene Hart koerier 

4) De toestemming voor 1 jaar  om op uw eigen website en in publicaties te melden dat 
U hoofdsponsor bent van Scouting Rheijnewoud. Desgewenst kunt u daarbij ons logo 
vermelden. 

  
Pakket  3. In natura ondersteuning  (met een waarde van minimaal 100 euro) 
1) Vermelding voor een jaar op onze website  onder de button sponsors. 
2) Eenmalige vermelding  in een periodieke Nieuwsbrief die naar alle leden en hun 

ouders gaat. 
  Voor voorbeelden van de Nieuwsbrieven verwijzen we naar onze website:   www.scouting-rheijnewoud.nl 



Nadere informatie over onze vereniging 
  In 2010  is onder groot enthousiasme een nieuwe scouting club in Rijnwoude opgericht: Scouting Rheijnewoud. September 2010 zijn we gestart met een welpen- en een scoutsgroep.  December 2015 draaien we met 3  speltakken : welpen, scouts en explorers en tellen we ruim 50 leden.  Ook hebben we ons eigen clubhuis verworven door een leeggekomen peuterspeelzaal van de gemeente Alphen aan den Rijn aan de J.P.Heijestraat 21 A in Hazerswoude-Rijndijk  te kopen.  Ons leidingteam is uitgebreid  van 6  tot 11 personen. Het bestuur bestaat uit 6 personen. Er is een groeiende groep van ouders en grootouders die hand en spandiensten verricht. Er is een deskundige materiaalbeheerder en een gebouwbeheerder.  Maar we hebben ook nog diverse wensen: we willen de hypotheek die we hebben afgesloten voor de aankoop zo snel mogelijk aflossen; we willen een bever speltak voor de jonge kinderen (5-7 jaar) starten en hebben daar materialen voor nodig, de speelplaats behoeft een grondige opknapbeurt en een plek voor de  explorers, en we willen ook onze contributie laag houden zodat we voor alle kinderen een toegankelijke club zijn.   Scouting is een open beweging zonder relatie naar geloof, ras of cultuur voor kinderen en jonge mensen. Het scoutingspel leert hen samen te spelen en samenwerken met respect voor de natuur.  Door scouting leren de kinderen hun talenten ontdekken en deze te ontwikkelen.  Scouts zijn actief in de samenleving; er worden naast andere ook maatschappelijke activiteiten ontplooid.   Een scout leeft de belofte die hij/zij heeft gedaan na: “Ik beloof mijn best te doen  een goede Scout te zijn, bewust het goede te zoeken en te bevorderen, iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scouts- wet.   Jullie kunnen op me rekenen”  Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website: www.scouting-rheijnewoud.nl.   


