WORD SPONSOR VAN
DE UITVINDFABRIEK IN
BREDA!
De Uitvindfabriek
Adoptie- en sponsorpakketten

In De Uitvindfabriek ontdekken kinderen hun affiniteit met techniek.
Met technici en creatieven fabriceren en exposeren zij hun eigen innovaties.

Contact
Chris Voets (De Ontdekfabriek): E-mail chris@deontdekfabriek.nl - Mobiel 06-46382777
Luc Swaab (Tune Techniek West-Brabant): E-mail luc@tunetechniek.nl – Mobiel 06-53673493

Stichting Tune Techniek West-Brabant- Postadres: p/a Radius College - Terheijdenseweg 350 - 4826 AA BREDA
E-mail luc@tunetechniek.nl – Internet www.tunetechniek.nl
KvK 52122875 – Bankrekening NL55ABNA 0467 6442 30

Wat is De Uitvindfabriek?
De Uitvindfabriek, is een experience center, primair gericht op de doelgroep kinderen in
de leeftijd van 6-14 jaar. De Uitvindfabriek organiseert en faciliteert programma’s en
evenementen die bijdragen aan sensibilisering voor techniek, innovatie en 21st century
skills bij kinderen. Talentvolle jonge (16 -24 jaar) technici en creatieven spelen een
actieve rol om hun passie over te dragen aan kinderen. De volgende doelen worden
daarmee gerealiseerd:





Besef belang techniek en innovatie als pijlers van de samenleving
Bewustwording bij jongeren van eigen talenten en interesses
Meer instroom van leerlingen voor technische en creatieve opleidingen
Een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Vanwege de grote behoefte aan invulling van Onderzoekend, Ontwerpend en
Ondernemend leren bij het onderwijs in West-Brabant en op basis van het succes van De
Ontdekfabriek in Eindhoven is er groot draagvlak om in Breda een aanverwant initiatief
op te starten. Dat gaat gebeuren op de locatie van de voormalige FAAM-fabriek in Breda.
Door vestiging van De Uitvindfabriek wordt tevens een impuls gegeven aan de dynamiek
van het gebied ten noordoosten van Breda Centraal Station.
Stakeholders uit onderwijs, overheid en ondernemingen in West-Brabant willen graag op
basis van de bestaande programma’s in Eindhoven een vergelijkbare exploitatie in Breda
opzetten en dit aanvullen met inhoud op basis van specifieke economische en culturele
kenmerken uit Breda en West-Brabant. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van de
expertise van de initiatiefnemers in Eindhoven en de door hen ontwikkelde concepten en
inhoud.

Peter van der Velden, bestuursvoorzitter van Werk en
Vakmanschap en voormalig burgemeester van Breda, treedt op
als ambassadeur van het initiatief. Op de foto zet hij samen
met stakeholders uit het onderwijs de ‘trein naar
Ontdekfabriek Breda’ in beweging.
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Voor realisatie van de plannen is door Tune Techniek West-Brabant in samenwerking met
De Ontdekfabriek een breed en relevant draagvlak gevonden bij onder anderen:

Naam Organisatie
Gemeente Breda
Stichting Bevordering Hoger Onderwijs
O&O fonds West-Brabant
Primair Onderwijs
Radius College
IWBZ
Recruit a Student
Bouwschool Breda
Carl Zeiss
Werk en Vakmanschap
Cofely

Enexis
Thermo Fisher
Blom Rijschool
Tilburg Bastianen
PCO Europe
Dremel
VMBO Pomona en VMBO Steenspil
Croonwolter&dros
Raab Karcher
Hoppenbrouwers

De besturen uit het Primair Onderwijs in West-Brabant hebben
intentieverklaringen ondertekend met concrete aantallen bezoeken
door schoolklassen gefinancierd vanuit eigen onderwijsmiddelen.
TuneTechniek is voor De Uitvindfabriek actief op zoek naar bedrijven die sponsor willen
worden. Afhankelijk van het sponsorpakket waarvoor wordt gekozen, krijgen deze
bedrijven privileges zoals een vermelding op onze website, uitnodigingen voor
evenementen en vrijkaartjes voor De Uitvindfabriek.
Door deelname kunt u uw bedrijf als maatschappelijk betrokken en innovatief profileren.
Maar bovenal levert het de u de werknemers van de toekomst op en draagt u bij aan de
talentontwikkeling van onze kinderen: onze toekomst!
In onderstaand formulier kunt u aangeven sponsor te worden. U gaat daarmee
een sponsorrelatie aan met Stichting Tune Techniek West-Brabant.
U kunt reageren door het invullen en opsturen van onderstaand formulier.
Dit kan naar het volgende adres: Stichting Tune Techniek West-Brabant- p/a Radius
College - Terheijdenseweg 350 - 4826 AA BREDA
Of als gescand document naar luc@tunetechniek.nl of chris@deontdekfabriek.nl
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Sponsorverklaring De Uitvindfabriek Breda
Ondergetekende verklaart namens diens organisatie De Uitvindfabriek in Breda te
ondersteunen en heeft in onderstaande tabel aangekruist wat diens bijdrage(n) zijn.
Sponsoring
Graag gewenste optie aankruisen
Sponsorpakket Rietveld: jaarlijkse financiële bijdrage 1.000 euro.
Tegenprestaties: Naamsvermelding “met dank aan” rubriek op de website van De
Uitvindfabriek Breda. Ontvangst uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten/evenementen.
Ontvangst 20 vrijkaartjes.
Sponsorpakket Huygens: jaarlijkse financiële bijdrage 2.500 euro.
Tegenprestaties: Logovermelding op de website van De Uitvindfabriek Breda met link naar
website bedrijf. Ontvangst uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten/evenementen.
Logovermelding in Ontdekfabriek. Ontvangst 50 vrijkaartjes. Minimaal 1 social media-uiting.
Sponsorpakket Stevin: jaarlijkse financiële bijdrage 5.000 euro.
Tegenprestaties: Logovermelding op de website van De Uitvindfabriek Breda met link naar
website bedrijf. Ontvangst uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten/evenementen.
Logovermelding in Ontdekfabriek. Artikel in nieuwsbrief Ontdekfabriek. Ontvangst 100
vrijkaartjes. Minimaal 3 social media-uitingen.
Sponsorpakket Da Vinci: jaarlijkse financiële bijdrage 10.000 euro.
Tegenprestaties: Vermelding op alle uitingen van De Uitvindfabriek. Ontvangst uitnodigingen
voor netwerkbijeenkomsten/evenementen, gelegenheid om eigen uitnodigingen te
versturen. Artikel in nieuwsbrief Ontdekfabriek. Gratis gebruik ruimte De Uitvindfabriek
gedurende maximaal 1 dag per jaar. Ontvangst 250 vrijkaartjes. Minimaal 5 social mediauitingen.
BrainTrigger: jaarlijkse financiële bijdrage: 2.500 euro
Tegenprestaties: Uitvoeren BrainTrigger wedstrijd met kinderen van uw personeel of met 3
schoolklassen. Eigen pagina op website BrainTrigger.nl. Volledig bezoek van een dagdeel
met film en workshops aan De Uitvindfabriek door de winnende schoolklas óf 30 vrijkaartjes
voor De Uitvindfabriek voor uw medewerkers. Minimaal 1 social media-uiting.
Sponsoring De Uitvinders: jaarlijkse financiële bijdrage 2.500 euro.
Uw logo wordt vermeld op de www.deuitvinders.com met link naar uw website. U krijgt een
actieve rol in jurering tijdens de prijsuitreiking van De Uitvinderswedstrijd. Ontvangst
uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten/evenementen. Ontvangst 20 vrijkaartjes De
Uitvindfabriek. Vermelding in nieuwsbrief. Minimaal 1 social media-uiting.
Grondlegger: bijdrage in cash of in natura periode 5 jaar
Grondleggers zijn de sponsoren van het eerste uur die mee willen investeren in de
totstandkoming van De Uitvindfabriek. Dat kan door bij te dragen in natura aan de
verbouwing en/of de benodigde inventaris. Grondlegger worden kan ook door zich aan een
vijfjarige financiële sponsoring van minimaal 5.000 Euro per jaar te committeren. De totale
waarde van de investering van een Grondlegger (investering in cash of in natura ineens of
verspreid over 5 jaar) is minimaal 25.000 Euro.
Jaarlijkse tegenprestaties gedurende minimaal 5 jaar: Logovermelding op de website van De
Uitvindfabriek Breda met link naar website bedrijf. Ontvangst uitnodigingen voor
netwerkbijeenkomsten/evenementen. Logovermelding in De Uitvindfabriek. Artikel in
nieuwsbrief De Uitvindfabriek. Ontvangst 100 vrijkaartjes. Minimaal 3 social media-uitingen.
Overige tegenprestaties voor Grondleggers in overleg afhankelijk van de daadwerkelijke
investering.
Hoofdsponsor: bijdrage en tegenprestaties in overleg.

Sponsoren van De Uitvindfabriek Breda - Pagina 3 van 4

Ruimte voor opmerkingen/aanvullende afspraken:

De contractduur voor bovenstaande sponsoring is (Graag gewenste optie aankruisen):

□ 1 jaar. De ingangsdatum is de datum van ondertekening van dit contract.
□ 2 jaar. De ingangsdatum is de datum van ondertekening van dit contract.
□ 3 jaar. De ingangsdatum is de datum van ondertekening van dit contract.
□ 4 jaar. De ingangsdatum is de datum van ondertekening van dit contract.
□ 5 jaar. De ingangsdatum is de datum van ondertekening van dit contract.

Na bovenstaande periode eindigt onderhavige overeenkomst van rechtswege, tenzij
beide partijen expliciet een contractverlenging overeenkomen. Indien De Uitvindfabriek
onverhoopt voortijdig ophoudt te bestaan hebben sponsoren geen recht meer op de
overeengekomen tegenprestaties en/of restitutie van reeds betaalde sponsorbedragen of
bijdragen in natura.
Voor akkoord voor bovenstaande afspraken tekent:

Bedrijfsnaam: ________________________ Adres: ___________________________________

PC/Plaats: ___________________________ Contactpersoon: ___________________________
Handtekening:

Datum: ___________________________

Plaats: ___________________________
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