
Mijdrecht, 1 juli 2012

Onderwerp: Deelname Goede Doelen Markt op …….  In Mijdrecht

Beste mevrouw-mijnheer,

Het VeenLanden College richt zich op Ondernemend Onderwijs. In dit kader zijn al 
verschillende stappen gezet. Het VLC is een “VECON Business School”. Leerlingen kunnen 
in de Havo en Atheneum bovenbouw certificaten behalen op het gebied van ondernemen en 
financiële administratie. Op onze locatie in Vinkeveen is gestart met de Ondernemende 
Mavo. 

Daarnaast neemt het VeenLanden College deel aan de ontwikkeling van het 
Entreprenasium. In het Entreprenasium wordt ondernemend leren gestimuleerd. Leerlingen 
ontdekken of er een ondernemer in hen schuilt en krijgen faciliteiten en gereedschappen om 
dit te ontwikkelen.  

De HAVO brugklassen  volgen  het “Jij de baas” project. Dit is de start  van het 
Entreprenasium. “Jij de baas” is een serie lessen waarbij maatschappelijk bewust 
ondernemen centraal staat. De leerlingen krijgen gedurende een aantal lessen en 
evenementen te kans om zich te verdiepen in het ondernemerschap. 

Een van de evenementen tijdens deze cursus is  de Goede 
Doelen Markt. Vorig jaar hebben  tien organisaties hun 
organisatie op het VLC gepresenteerd . De leerlingen krijgen 
de kans om zich in de verschillende goede doelen te verdiepen 
en  er één uit te kiezen. Vervolgens is het de bedoeling is dat 
ze een minionderneming starten met als doel het goede doel 
van hun keuze te gaan helpen. Dit kan liggen in het 
organiseren van een activiteit, zorgen voor naamsbekendheid 
of het opzetten van een sponsoractiviteit. 

Dit jaar organiseren we de Goede Doelen Markt op donderdag  ……… van   …………..  in de 
aula van het VeenLanden College, Diamant 9  te Mijdrecht. We nodigen u van harte uit om 
deel te nemen. Er zijn marktkramen beschikbaar om uw  materiaal te presenteren, daarnaast 
heeft u de mogelijkheid om een workshop te organiseren. 

Wilt u ons zo spoedig mogelijk per mail laten weten of u wel of niet aanwezig wilt zijn en zo ja 
of u ook een workshop van ca 20 minuten wilt geven om meer informatie over uw organisatie 
te kunnen geven? Wanneer u dit antwoord niet op korte termijn kunt geven, wilt u ons dan 
mailen wanneer we van u een definitief antwoord kunnen verwachten?
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