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over het baken

Waarom sponsoring?

Welke doelen heeft de stichting?Waarom een stichting?

Basisschool Het Baken staat voor kwaliteit, duurzaamheid en een brede 
wijkgerichtheid. Hierin wil de school graag blijvend investeren. De bijdragen 
die vanuit het rijk beschikbaar worden gesteld, bieden niet altijd voldoende 
mogelijkheden om te komen tot de additionele infrastructuur die wordt 
beoogd.

Daarom zijn wij met een enthousiaste club mensen aan de slag gegaan. 
Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen, dat het oprichten van een 
stichting ons de meeste (wettelijk gedekte) mogelijkheden biedt. Met deze 
stichting willen we dan ook zoveel mogelijk geld bij elkaar brengen om de 
mogelijkheden tot aanvullende projecten en / of activiteiten van kinderen  
in de basisschool leeftijd te bevorderen.

hoe Werkt de stichting?

De stichting heeft een eigen bestuur en werkt conform een bij de notaris vastgelegd statuut. 

Gezamenlijk wordt er gekeken naar de investeringen, die er leven onder de ouders, de kinderen, de wijkbewoners en overige 
betrokken mensen bij basisschool Het Baken. Deze inbreng wordt volgens procedure in behandeling genomen, om vervolgens 
te kijken naar de financiële mogelijkheden. 
 
Verder gaat het bestuur actief op zoek naar geldschieters. Dit kan in de vorm van een jaarlijks terugkerende bijdrage. Ook een 
eenmalige bijdrage is welkom.

sponsoring

Hoe kunt u ons sponsoren?

•	 	Jaarlijks	een	vrijwillige	bijdrage	overmaken;

•	 	Een	eenmalig	bedrag	aan	ons	overmaken.

financiële steun te verlenen aan jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar, in 
groepsverband, dus niet individueel, door derden in staat te stellen materialen en 
middelen te verwerven voor projecten en / of activiteiten. dit als bijdrage voor de 
volgende onderdelen:
•	 verbeteren	van	de	infrastructuur	van	de	basisschool;
•	 versnellen	van	noodzakelijke	investeringen;
•	 bevorderen	van	integratie	in	de	wijk.

voorbeelden van investeringen zijn:
•	 ontwikkeling	van	het	schoolplein,	waaronder	de	inrichting;
•	 aanvullingen	op	lesmethoden,	zoals	muziekinstrumenten	en	software;
•	 aanvullingen	op	lesondersteunende	zaken,	zoals	mediatheek	en	computers;
•	 aanvullende	activiteiten	zoals	een	schoolfeest	of	sportdag.

basisschool het baken behoort tot de scope scholengroep. bij de 
scope scholengroep horen vijftien scholen in alphen aan den rijn 
en directie omgeving: twaalf scholen voor primair onderwijs, een 
school voor speciaal onderwijs (v)so, een scholengemeenschap 
voor voortgezet onderwijs met vier vestigingen en een school 
voor praktijkgericht voortgezet onderwijs. bij deze organisatie 
werken zo’n 750 medewerkers, verdeeld over de scholen, het 
bestuurskantoor en ondersteunende diensten.

elke school en elke vestiging heeft een eigen karakter, een eigen 
kleur en een eigen team dat zich volledig inzet voor de eigen school. 
er is overal sprake van grote betrokkenheid van ouders bij de school.

het baken biedt vanuit kwaliteit en respect een open en veilig 
klimaat, waarin de talenten van kinderen kunnen bloeien. het baken 
is een onderwijs instelling. onderwijzen is het creeëren van leer- , 
spel- en ontwikkelingssituaties, waardoor het kind de mogelijkheden 
krijgt aangeboden die het nodig heeft om zich optimaal te kunnen 
ontpooien. 

een belangrijk uitgangspunt bij het onderwijs op het baken is, dat 
ze rekening houden met verschillen die er tussen leerlingen bestaan. 
vanuit deze visie hebben ze de taak gesteld, om in een sfeer van 
orde en regelmaat de leerlingen te onderwijzen in de door de wet 
gestelde vak- en vormingsgebieden. bij hun onderwijs richten ze 
zich op een brede ontwikkeling van kinderen. het bevorderen van 
zelfkennis en positief gedrag en het ontwikkelen en vergroten van 
zelfvertrouwen vindt het baken erg belangrijk.

Maatschappelijke betrokkenheid: 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de samenleving? Wat is dan nog mooier dan iets te kunnen betekenen 
voor de jongeren. de jeugd heeft immers de toekomst! uw kans de sponsoractiviteiten te kunnen verbinden 
met jongeren en onderwijs.

Samenwerking: 

de school staat midden in de samenleving/wijk. samenwerking met maatschappelijk betrokken bedrijven/
instanties, vaak uit de directe omgeving van de school, bieden de leerlingen nuttige ervaringen.

Publiciteit: 

door deze manier van sponsoring, zorgt uw bijdrage voor verbeterde uitstraling naar uw omgeving/
doelgroep. dit soort positieve publiciteit in vaak onbetaalbaar. door uw inspanning ervaart uw doelgroep 
toegevoegde waarde (‘goodwill’).
er zijn diverse mogelijkheden voor publiciteit die we u kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld:
•	 advertenties	in	de	schoolkrant,	nieuwsbrief	of	op	de	website;
•	 vermelding	van	de	sponsornaam	bij	de	uitgevoerde	activiteit;
•	 vermelding	van	de	sponsornaam	bij	het	geleverde	materiaal;
•	 uitdelen	van	producten.

in een gesprek maken we afspraken over de invullingen. deze afspraken zijn conform het reglement van de 
stichting. natuurlijk zorgen wij voor een goede verantwoording van de ontvangen – financiële – bijdragen.


