Scouting St.Nicasius Heeze bestaat 70 jaar
en gaat een uitdaging aan!
Op 23 april 2022 bestaat Scouting St.Nicasius Heeze 70 jaar. Inmiddels hebben ruim
180 (jeugd)leden uit Heeze – Leende en Sterksel wekelijks veel plezier en leren
spelenderwijs om samen te werken, op alle vlakken; iets waar Scouting uniek in is.
Een jubileum moet gevierd worden, en dat gaan we zeker doen. Naast een geweldige
reünie en feestdag op 23 april 2022 voor alle (oud)leden, vrienden, kennissen en
sponsoren gaat de Scoutinggroep op jubileumkamp naar België. De allerjongste leden (5
jaar) tot en met het oudste lid (65 jaar) zullen in juli 2022 een week lang samen op
zomerkamp gaan. Het jubileumthema voor dit kamp luidt: “Scouting, de GROOTSTE kans
van je leven”.

De oude uitkijktoren komt terug, helpt u mee?
Als jubilerende Scoutinggroep zijn we de uitdaging aangegaan om, ter ere van het 70jarige jubileum, een grote wens in vervulling te brengen. Deze wens is het realiseren van
de Jubileumtoren. In het verre verleden heeft er altijd een houten uitkijktoren op het terrein
gestaan, helaas is deze destijds in vlammen opgegaan. De nieuwe Jubileumtoren wordt
een houten toren (8 meter hoog) waar kinderen in kunnen spelen, de kabelbaan aan
bevestigd kan worden en er o.a. een mogelijkheid is voor een klimmuur.
De toren wordt door een specialistisch bedrijf gebouwd en wordt gemaakt van
verduurzaamd hout. U zult begrijpen dat het realiseren van een dergelijke toren een forse
financiële investering is voor een vereniging. Om deze uitdaging financieel haalbaar te
maken is er een sponsorplan opgesteld. Het sponsorplan beschrijft een aantal acties die
inmiddels zijn opgestart waaronder enkele subsidieaanvragen en de Torenactie onder
leden, vrienden, bekenden en bedrijven.
Als vriend, kennis of relatie willen we u vragen mee te helpen aan het realiseren van de
jubileumtoren.

De Torenloterij
Om geld in te zamelen is de Torenloterij in het leven geroepen. Alle leden, ouders, vrienden
en bedrijven kunnen een symbolische torenrang kopen. Er zijn verschillende soorten
torenrangen te koop. Bij iedere rang hoort een ander bedankpakket. Zie hieronder de
verschillende rangen met de bijhorende kosten (u kunt zelf een bedrag kiezen) en het
bedankpakket.
De zelfbouwtoren is een bouwpakket wat u zelf thuis in elkaar moet zetten; erg leuk voor
kinderen. De 3 mooiste zelfbouwtorens ontvangen een prijs. Naast de zelfbouwtorens
ontvangt u ook Kansloten. Op 23 april vindt de trekking van de Torenloterij plaats. Met een
Kanslot maakt iedereen kans op een gepersonaliseerd cadeau t.w.v. 1x €100,-, 1x €70, en 3x €10,Secretariaat groep:
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Torenrang
Torenburger
Torenlid

Kosten rang (€)
5 tot 10
11 tot 25

Torenwachter

26 tot 50

Torenridder

51 tot 100

Torenheer

>100

Pakket
1 Kanslot
2 Kansloten
Zelfbouwtoren van bamboe
3 Kansloten
Zelfbouwtoren van bamboe
4 Kansloten
Zelfbouwtoren van bamboe
5 Kansloten
Zelfbouwtoren van bamboe
Plaatsing logo’s

Hoe kunt u sponsoren?
Een torenrang kopen is heel simpel en kan op de volgende manier;
1.
2.
3.
4.

Maak een keuze welke bedrag u wilt sponsoren
Scan de QR-code of maak gebruik van de betaallink onderaan in deze brief
Vul het vrije bedrag in en maak de betaling compleet
Stuur een mail naar torenactie@nicasius.nl en geef aan welk bedrag u hebt
gesponsord en op welk adres het bedankpakket bezorgd mag worden
5. Uiteraard is het mogelijk om een factuur te ontvangen voor uw sponsorbedrag
Na betaling ontvangt u een bevestiging per mail en ontvangt u binnen enkele dagen het
bedankpakket thuisbezorgd.

Kan ik ook bedrijfsmatig sponsoren?
Uiteraard is het bedrijfsmatig sponsoren ook mogelijk. Als bedrijf kunt u ook torenrangen
kopen, dit kan in de vorm van gelden of goederen. In overleg kunnen we samen bepalen
wat uw bedrijf kan betekenen voor onze groep en wat onze groep voor uw bedrijf kan
betekenen (logo, facturen etc.). Mocht u bedrijfsmatig onze groep een warm hart toe willen
dragen neem dan contact op met torenactie@nicasius.nl of groepsvoorzitter Ward
Gijsberts (06-18303204).

Doneer een sponsorbedrag en maak
de Jubileumtoren haalbaar
• Scan de QR-code of open de betaallink om de betaling compleet
te maken
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=rlI4_S5kTDiGNGrB3Q2PcA

• U kunt uw donatie ook overmaken op NL08 RABO 0120364301
t.n.v. Scoutinggroep St.Nicasius o.v.v. Torenactie – uw achternaam
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