Aan College van B. en W.
van de Gemeente Wijchen,
Postbus 9000
6600 HA Wijchen.
Betreft: aanvraag uit het Legaat van Cooth Techniekevent 2018.

Wijchen, 20 maart 2017.
Geacht College,
Wij, een werkgroep bestaande uit leerkrachten van verschillende basisscholen en
managers c.q. directeuren van bedrijven in Wijchen, zetten ons al jaren actief in om een
gezamenlijk techniekproject op te zetten voor alle Wijchense basisscholen.
Na een geringe afname van het aantal deelnemers in 2016 hopen we met een nieuw
actueel Wijchens thema, de deelname weer te verhogen. De prognose ziet er goed uit.
In 2017 heeft de werkgroep er voor gekozen om in te haken op het Wijchens thema:
Duurzaamheid; “Duurzame school van de toekomst”. Dit in samenspraak met de
Gemeente Wijchen. Het event staat gepland op vrijdag 7-4-2017 en is mede mogelijk
geworden door de verkregen subsidie.
Voor 2018 hebben we eveneens het voornemen om in te haken op de actualiteit.
De laatste jaren is het voortgezet onderwijs er bij betrokken en met name Het Rijks
(voorheen het Canisius College, locatie de Goffert) en het Mondial College. Zij verzorgen
de technische workshops voor de kinderen op dit techniekevent in de Wijchense Olympic
hal. Ook organisaties als OTIB met de techniekcoach, Kenniscentrum Bèta Techniek en
Mad Science zijn aanwezig op dit event.
Op deze manier komen leerlingen van het basisonderwijs in aanraking met de werelden
van de techniek en wordt de interesse gewekt voor de technische beroepen. De
techniekwedstrijd is een uitdagend, enerverend verlengstuk van dat wat er gebeurt bij/in
de workshops van het Junior Technovium Wijchen en het naschools project Mysterie W.
Wij verzoeken U dan ook vriendelijk onze aanvraag van € 3.750,00 als bijdrage aan het
techniekevent voor schooljaar 2017-2018 te honoreren.
Mocht U verdere toelichting op deze aanvraag willen hebben, dan ben ik daartoe bereid.
In afwachting van Uw antwoord, teken ik met hoogachting,
Namens de werkgroep Techniekproject Wijchen,

J. Akkermans
p/a Basisschool ’t Palet,
Huissteden 14-01
6605 HK Wijchen
06-27862003
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Kosten

2018

Techniekproject algemeen
Promotiemateriaal, flyers, posters, drukwerk
optreden DJ
materiaalkosten workshops Canisius College, Mondial College Nijmegen
subtotaal
Hoofdprijs Techniekwedstrijd
prijs winnaar Techniekwedstrijd
extra deelnemers (>30) en busreis
subtotaal

€ 250
€ 450
€ 450
€ 1.150

€ 500
€ 350
€ 850

Finale Techniekwedstrijd
Organisatiekosten (huur ruimte, faciliteiten, tafels, electra)
give aways' voor kinderen
PR-materialen
subtotaal

€ 2.500
€ 250
€ 250
€ 3.000

Totaal

€ 5.000

Baten
Prijs NTS group
DJ optreden NTS group
Bijdrage fa. Berko

€ 500
€ 450
€ 300

totaal

€ 1.250

Gevraagde subsidie (bijdrage legaat)

€ 3.750

Bij toekenning over maken naar:
NL 97 RABO 0142307785 t.n.v. Stichting Paulus Mundial Stichting Paulus Mundial, KvK 09121706
Zesakkers 2133 Wijchen

H.R. van Haeften

