Bezoekadres:
Riethil 12 4825 AP Breda
Telefoon: 076-5785373
Fax: 076-5785199

Postadres:
Postbus 3928
4800 DX Breda
K.v.K. nr. 20105767
Rekening NL 11 RABO 0182 441 628

Geachte Lezer,
Bij deze zendt ik u de gegevens over “ Stichting BAS”, plus folders met informatie over onze stichting.
Bij voorbaat dank voor uw aandacht.
Wie zijn wij?
Wij zijn stichting “Bredase Aangepaste Sporten”, een organisatie in Breda die zich inzet voor mensen met een
beperking / handicap.

Wat doen wij?
Wij bieden mensen met een beperking sportactiviteiten aan, of wij begeleiden mensen met een beperking naar de
gewenste sportvereniging. Daarnaast ontwikkelen wij nieuwe projecten en geven wij sportlessen / gastlessen op
scholen in de regio Breda.
Op dit moment bieden wij wekelijkse activiteiten aan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aquasport
Begeleid Fitness
Beweeg Fit
Boccia
Bowlen
Dansfun
Geïntegreerd Spelen
Judo
Stijldansen
Revalidatie zwemmen
Van spelen naar sporten
Yoga
Zwemgroep Dolfijn

Mogelijke uitbreidingen zijn bij:
1. Naschoolse Activiteiten, 2. Beweegfit Thebe, 3. Bowlen voor ouderen op maandagmiddag, 4. Majorette

Daarnaast organiseren wij, of ondersteunen wij ook verschillende projecten:
1.
2.
3.
4.

(S)cool on Wheels
Schoolsportdagen
Sportclinics voor bedrijven en sponsoren
Depot Aangepaste Sportenmiddelen
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Dit kan alleen maar wanneer er een stabiele groep vrijwilligers ondersteuning biedt.
Op dit moment laat onze organisatie wekelijks ca 220 mensen met een beperking recreëren.

Onze doelstellingen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het promoten en stimuleren van sport voor mensen met een beperking.
Mensen met een beperking socialiseren door middel van sport.
Sporters / deelnemers zich bewust laten worden van voor hen onbekende kwaliteiten en mogelijkheden.
Het begeleiden en uitvoeren van projecten, waaronder samenwerkingsprojecten met bestaande
verengingen, organisaties en bedrijven.
Bevordering van integratie van gehandicapte Bredanaars in bestaande sportverenigingen.
Het stimuleren van en voorlichten over een gezonde leefstijl.
Het persoonlijk begeleiden naar verenigingen en aanvragen van sporthulpmiddelen.
Het opzetten van nieuwe sportmogelijkheden binnen de regio Breda.
Het ondersteunen en stimuleren van organisaties die mindervaliden een warm hart toe dragen om
activiteiten op te zetten ter bevordering van het aangepaste sporten.

Wij werken al samen met de volgende organisaties:
Gemeente Breda, Breda-Actief, Koninklijke Visio, BCG Breda, MEE West-Brabant, Gehandicaptensport Nederland en
alle sportverenigingen die aangepaste sporten aanbieden binnen Breda.
Voor welke doelgroep?
Voor mensen met een chronische lichamelijke, verstandelijk, geestelijke, visuele of meervoudige beperking.
Zo gezegd voor alle mensen met een beperking, zichtbaar en onzichtbaar.

Wat kunt u voor ons betekenen?
U kunt ons ondersteunen door middel van sponsoring vanuit uw bedrijf. Dat biedt ons de mogelijkheid om verder te
gaan met datgene wat voor onze doelgroep van belang is. Zonder uw sponsoring kunnen wij onze doelstellingen niet
veilig stellen. Wij vragen daarom aan u dit mogelijk te maken.
Daar zijn verschillende mogelijkheden toe. U kunt ons zowel financieel als in natura ondersteunen/sponsoren.

Bestuur: bestuur@aangepastesporten.nl E-mail: info@aangepastesporten.nl Website: www.aangepastesporten.nl

Bezoekadres:
Riethil 12 4825 AP Breda
Telefoon: 076-5785373
Fax: 076-5785199

Postadres:
Postbus 3928
4800 DX Breda
K.v.K. nr. 20105767
Rekening NL 11 RABO 0182 441 628

Hoe kunt u ons financieel steunen?
Vermeldingen:
De vermeldingen bestaan uit uw Bedrijfsnaam, Adres, Telefoon/Fax,
Webadres/E-mailadres met bedrijfslogo.

Optie 1.
Vermelding op de sponsorpagina van de website
met logo van uw bedrijf.

Kosten

€ 120,00 per jaar

Optie 2.
Vermelding op de sponsorpagina en vermelding bij de nieuwsbrief.
Nieuwsbrief wordt 8 tot 10 keerper jaar uitgebracht.
Met logo van uw bedrijf.
Kosten

€ 150,00 per jaar

Optie 3.
Een Banner, Spandoek of Stoepbord met uw bedrijfsnaam.

Kosten

€ 250.00 excl. materialen

Kosten

€ 350.00

Kosten

€ 500.00 per jaar

Optie 4.
Een clinic organiseren voor uw bedrijfspersoneel
Met vermelding van uw naam op de sponsorpagina.
(het personeel ervaart om vanuit de rolstoel te kunnen
Sporten, met bijvoorbeeld een basketbalclinic.)
Optie 5.
Hoofdsponsor evenement*
•

Bij deze optie krijgt u een half jaar gratis een banner op de Home pagina van de website.

Eventuele andere opties zijn te bespreken.
Wij hopen op uw steun.
Met vriendelijke groet,

Harry van der Avoort
Directeur, Stichting Bredase Aangepaste Sporten.
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