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Over ons 
Wij zijn 4VWO Technasium leerlingen van het Helen 

Parkhurst in Almere. Binnen het vak Onderzoeken & 

Ontwerpen doen wij mee aan de Green Power 

Benelux ERA Cup. De komende periode gaan wij 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een 

elektrische kart te maken en gaan we vervolgens 

zelf een elektrische kart ontwerpen en bouwen.  

Wat is O&O 
O&O is een vak die studenten de basisprincipes van freelancen en het algemene beroepsleven leert. 

De leerlingen nemen contract op met echte klanten en stellen voor om een onderzoek te doen voor 

sociale kwesties of een ontwerp te maken voor een technisch probleem of idee. Bijvoorbeeld een 

ontwerp voor milieuvriendelijke en efficiënte auto's enz. In dit project zijn wij in samenwerking met 

Green Power Benelux. Wij maken voor Green Power Benelux een ontwerp voor de kap van de kart, 

en hierbij maken wij ook een handleiding voor het besturen, repareren, onderhouden, en het in 

elkaar zetten van de kart.  Wanneer de kart af is doen we ook mee aan verschillende races. 

Financiering 
Voor alle materialen die we nodig hebben, (het bouwpakket, gereedschap, teamkleding, de 

materialen voor de kap) hebben wij sponsoren nodig. Deze sponsoren komen dan op bijvoorbeeld 

onze kleding, onze karts en onze sociale mediakanalen.  Voor alles samen verwachten wij dat wij 

ongeveer een bedrag van €8000,- nodig gaan hebben voor dir project. 
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Ons plan 

De kap 
Voor de greenpower Benelux moeten we een kap ontwerpen voor de kart. De kap moet zo 

ontworpen worden dat we er het snels mogelijk mee kunnen gaan in een wedstrijd. Deze kap moet 

aan veiligheid regels gehouden worden. De kap moet stevig zijn, maar mag ook niet veel wegen . Wij 

moeten aan onze eigen materialen komen en we moeten het materiaal zelf laten bewerken. Voor de 

kap hebben we dus aardig wat sponsoring nodig.  

De handleiding 
De greenpower Benelux heeft ons de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar het maken 

van een handleiding voor hun elektrische kart. Ze verwachten dat wij een gedetailleerde handleiding 

schrijven met daarin overduidelijke schematische tekeningen van de kart. Hiervoor is niet veel 

sponsoring nodig, maar voor het aanschaffen van het bouwpakket van de kart hebben we wel 

sponsoring nodig.  

 

We zullen regelmatig op onze sociale media (Linked in, Instagram, en Facebook) updates geven over 

ons proces in het maken van de handleidingen, ons onderzoek, en het ontwerpen van de kap. Hierbij 

zullen wij voor grote sponsors ook groot hun logo op de foto’s en updates zetten als dank voor het 

bijdragen in ons project. 
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Wat wordt er van u als Sponsor verwacht 
Sponseren kan op verschillende manieren: 

Geldbedrag 
Als sponsor kunt u ons sponsoren met een geldbedrag naar keuze. Met dat gesponsorde geld zullen 

we dan een deel van het bouwpakket bekostigen of andere benodigdheden aanschaffen. 

Producten 
Een andere manier om te sponsoren is om producten die wij nodig hebben voor ons aan te schaffen. 

Dit kunnen gereedschappen, bouwmaterialen, coureur- of werkkleding et cetera zijn. Sponsoren 

kunnen natuurlijk ook eigen producten, die wij zouden kunnen gebruiken, aan ons schenken.     

Om u een idee te geven met welke materialen u ons zou kunnen sponsoren hebben we een lijst met 

benodigde materialen opgesteld:   

Koolstofvezel  

We hebben een hoeveelheid van 50m2 koolstofvezel nodig voor de kap te hebben ter waarde van 

circa €1060,-   

Remlichten 

De organisatie van de ERA-cup eist dat alle deelnemende karts voorzien zijn van remlichten. 

Kleding:  

Bij de races moet iedereen die op het circuit of in de pit staat een overal aan, ook willen wij graag 

teamkleding aanschaffen.  

Wat kunt u van ons verwachten 
Sponsoren gaat natuurlijk niet zonder een tegenprestatie. Afhankelijk van het bedrag (aan goederen) 

dat u sponsort hebben we een opzet gemaakt van de promotie die u door ons ontvangt.   

 

 

  Klein 

€100-€500 

Brons 
€500-€1000 

Zilver 
€1000-€2000 

Goud 
€2000+ 

 
Op de website 

 
15cm logo  
op de kart 

 
Op de website 

 
20cm logo  
op de kart 

 
Genoemd in 
handleiding 

 
Op de website 

 
25cm logo  
op de kart 

 
Logo + Genoemd  

in handleiding 
 

Logo op de kleding  
van het team 

 
Op de website 

 
35 cm logo  
op de kart 

 
Groot logo + Genoemd 

in handleiding  
 

Logo op de kleding  
van het team 

 
Logo groot op de 

Social media posts 
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Contact 
Website: daltonblues.nl 

Facebook:  Dalton Blues 

Instagram:  @daltonblues.car 

E-mail:  daltonbluesauto@gmail.com  

LinkedIn: Dalton Blues Auto  

 

Daltonschool Helen Parkhurst 

Bongerdstraat 1 

1326 AA Almere 

 

http://daltonblues.nl/
https://www.facebook.com/Dalton-Blues-1083114125134622/
https://www.instagram.com/daltonblues.car/
mailto:daltonbluesauto@gmail.com?subject=Sponsoring%20Auto
https://www.linkedin.com/in/daltonblues-auto
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