
 
Scouting 
Dorus Rijkers Groep Oss 

Dorus Rijkersgroep Oss, clubgebouw Triton, Bergsche Hoevepad 21, 5344 KW, Oss 

Geachte lezer, 
  
Wij vragen aandacht voor het volgende; 
 
De scouting Dorus Rijkersgroep Oss spaart voor een nieuwe lelievlet en zoekt sponsoren. 

 

Waarom zou u ons sponseren?  
Scouting Dorus Rijkers Oss is een waterscouting groep en maakt deel uit van scouting 
Nederland. De groep biedt een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding aan haar 70 
jeugdleden van 6 tot 23 jaar. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met 
leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van 
de persoonlijkheid. Het programma voor waterscouts lijkt op dat van alle andere Scouts, maar 
het zwaartepunt ligt bij het varen en alles eromheen. We varen in de speciaal voor 
waterscouting ontwikkelde lelievletten waar men in kan zeilen en roeien. Onze vloot telt op dit 
moment 4 lelievletten, een lelieschouw en een sleepboot. Door de groei van het aantal leden 
hebben we een extra lelievlet nodig! 
 
Wat verwachten wij van onze sponsoren? 
Wij zoeken meerdere sponsoren om de aankoop van een nieuwe lelievlet zeilboot mogelijk te 
maken. De kosten van een nieuwe lelievlet bedragen €9.000 euro. Scouting Dorus 
Rijkersgroep Oss wil het voor iedereen mogelijk maken om deel te nemen aan sponsoring. Uw 
bijdrage aan sponsoring helpt onze groep de aankoop van een nieuwe lelievlet te realiseren 
waar we nog jarenlang plezier van zullen beleven. 
 
Wat kan u terugverwachten van de Scouting Dorus Rijkersgroep Oss? 
U steunt hiermee een lokaal maatschappelijk doel wat draait op inzet van vrijwilligers om onze 
jeugdleden een mooi scoutingprogramma te bieden. Natuurlijk willen wij een tegenprestatie 
leveren. Graag bespreken we met u de mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld vernoemd worden 
als sponsor op onze website en facebook, in communicatie naar lokale media of tijdens de 
officiële doop van de nieuwe lelievlet. Vind u het leuk om een onderdeel van de boot te 
sponseren, bijvoorbeeld een zeil, roer of mast, dan sturen we u een certificaat van sponsoring 
met het onderdeel. Leuk om op te hangen binnen uw bedrijf als blijk van de maatschappelijke 
betrokkenheid.  
 
Hoe kan ik een donatie doen? 
Graag horen we of we op uw steun mogen rekenen. U kunt uw donatie natuurlijk ook meteen 
aan ons overmaken op rekening NL19 RABO 0102 9368 89 ten name van “Dorus Rijkers 
Groep Oss”. We vragen u in de omschrijving te vermelden “Donatie”.  
Alvast hartelijk dank! Mocht u nog vragen hebben dan kan u contact opnemen met 
ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Theo Horsman 
Voorzitter Dorus Rijkersgroep Oss 
 
voorzitter@dorusrijkersgroep.nl KVK: 17140765 
www.dorusrijkersgroep.nl  https://www.facebook.com/DorusRijkersgroep 
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