
Mijdrecht, 1 juli 2012

Onderwerp: Goede Doelen Markt VeenLanden College donderdag 
……       2012

Beste mevrouw-mijnheer,

Het afgelopen schooljaar bent u betrokken geweest bij het project “Jij de Baas” op 
het Veenlanden College in Mijdrecht.  U heeft  als vertegenwoordiger van uw 
organisatie deelgenomen aan de Goede Doelen Markt van onze eerste klassen. 
Komend schooljaar gaan wij het project  verder ontwikkelen en sluit het Veenlanden 
College in Vinkeveen ook aan bij het project. Dat betekent dat er nog meer leerlingen 
zich gaan inzetten voor het goede doel.

In het project Jij de Baaszijn er voor de Goede Doelen verschillende activiteiten 
verricht. Leerlingen hebben bijvoorbeeld gezorgd voor naamsbekendheid van hun 
project, er zijn websites ontwikkeld, er is een cabaretvoorstelling georganiseerd  en 
er is voor een aantal organisaties geld verdient.

Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt, maar naast de acties 
vanuit de Goede Doelen Markt hebben we afgelopen december 
als school voor Serious Request bijna €32.000.- opgehaald voor 
het Rode Kruis. Er was een hoop publiciteit, we zijn zelfs op tv 
geweest bij BNN. Dit hebben de leerlingen gerealiseerd binnen 
4dagen! Er zit dus veel ondernemend vermogen in onze 

leerlingen.

Bij deze willen we u  graag weer uitnodigen voor onze Goede Doelen Markt in 
Mijdrecht  in het komende schooljaar. Net als vorig jaar zorgen wij er weer voor dat er 
kraampjes staan die jullie als goede doel kunnen aankleden. Tevens is er weer de 
mogelijkheid om workshops aan te bieden waarin u extra informatie kunt geven over 
uw organisatie. Samen maken we de leerlingen enthousiast voor het goede doel! 

De datum voor dit evenement is  donderdag ………2012  van   ….. tot …. uur. 
Wilt  u ons zo spoedig mogelijk per mail laten weten of u aanwezig zult  zijn en of u 
een workshop van ca 20 minuten wilt verzorgen? We horen graag van u en gaan 
ervan uit dat het net zo succesvol gaat worden als de vorige keer. 

Alvast bedankt,

Rienke Dijkstra dyk@hetvlc.nl
Niels Breuker brk@hetvlc.nl
VLC projectleiders ‘Jij de Baas’



http://youtu.be/84zIWLHfL4Q   filmpje van het glazen huis.

http://youtu.be/84zIWLHfL4Q

