
Beste Utrechtse ondernemer, 
 
De Jenaplanschool Wittevrouwen ligt in hart van 
Utrecht Oost. Of vormt misschien wel het hart met 670 
leerlingen uit bijna evenzoveel gezinnen. Aan het eind van dit schooljaar zwaaien er weer 66 
kinderen uit groep 8 af en dit speciale moment wordt traditioneel onderstreept met de 
eindmusical, dit jaar We Will Rock You. De eindmusical wordt elk jaar weer mogelijk 
gemaakt door de grote inzet van vele ouders, de leraren, de kinderen zelf uiteraard, en door 
sponsoring door (locale) ondernemers en middenstand. 

 
Met de bijdrage van sponsors lukt het ons elk jaar weer om de 
toegangskaartjes goedkoop en laagdrempelig te houden, de 
medewerking van de Stadsschouwburg te verzekeren, een 
mooi programmaboekje te maken en te zorgen voor 
decormaterialen, kleding en eten en drinken voor de leerlingen 
tijdens de repetities en voorstellingen. 
 
Dit jaar regel ik de sponsoring voor de musical en help zo als 
ouder een handje mee. Graag zou ik u vragen te overwegen om 

dit jaar (weer) bij te dragen aan een nieuwe spetterende musical. Met alle donaties, 
groot en klein, hopen we een bedrag te realiseren rond de 2.500 Euro.  
 
Om iedereen een mogelijkheid te geven te sponsoren naar eigen voorkeur of mogelijkheid, 
bieden we dit jaar drie niveaus van tegenprestatie voor sponsoring: 
 

50 Euro - Vermelding inclusief logo in programmaboekje 
 
100 Euro - Vermelding inclusief logo in programmaboekje + raamposter ‘sponsor 
musical Jenaplanschool Wittevrouwen’ 
 
150+ Euro - Vermelding inclusief logo in programmaboekje + raamposter ‘sponsor 
musical Jenaplanschool Wittevrouwen’ + vermelding inclusief logo voor het optreden in 
de Schouwburg +  vermelding op Facebook. 

 
Uiteraard kunt u ook sponsoren zonder vernoeming of tegenprestatie, of sponsoren in 
natura. Met elke bijdrage maakt ons erg blij. 
        Musicalboekje 2017 
Donaties aftrekbaar!  
Wist u dat donaties vanaf 60 Euro mogelijk 
aftrekbaar zijn van de belasting vanwege onze  
ANBI status? 
  
Wilt u sponsoren, meer weten of aangeven dat u 
niet geïnteresseerd bent, wilt u dan contact met 
mij opnemen? 
 
Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet! 
Joost Hosman (vader van Guy uit groep 8) 
joosthosman@gmail.com 
 
(06) 262 02 200 
 
 


