
 
 

Wordt u ook maatje van Stichting Maatklas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Want wij zoeken sponsoren en donateurs die zich ook willen inzetten voor ons maatschappelijk initiatief! 
 
Maar wat is Stichting Maatklas en wat doen ze?  
Dat kan ik kort uitleggen!  
 
Onze missie is dat kinderen met en zonder beperking samen kunnen opgroeien, ook in Friesland! 
Niet in een aparte school of dagcentrum, maar binnen dezelfde muren van een gewone basisschool.  
Er zijn in Nederland al ruim 40 samen naar school klassen, veelal net als ons zelfstandige stichtingen.  
 
We hebben inmiddels een ingericht lokaal in hetzelfde gebouw als OBS de Optimist in Heerenveen (Nije-
haske), waar we individuele zorg en onderwijs op maat kunnen geven. Kinderen met een ernstige beperking 
die bij ons worden aangemeld, kunnen waar mogelijk meedoen met de reguliere klassen. Samen fruit eten, 
buiten spelen, of bijv. muziekles met leeftijdsgenootjes zonder beperking. Altijd in overleg met de leerkracht 
en altijd met een eigen begeleider erbij. Ons motto: samen waar het kan, apart waar nodig! 
 
De opstartfase is een uitdagende fase: De klas wordt pas financieel zelfstandig vanaf 4 kinderen per dag. Het 
goede nieuws is dat we bezig zijn met de inschrijving van onze eerste leerling! Door alle media aandacht van 
de afgelopen tijd op social media en in de Leeuwarden Courant merken we dat er meer en meer interesse 
komt, ook vanuit ouders. 
 
De start van Stichting Maatklas is juist daarom zo belangrijk!  
Want zien is geloven! Helpt u ons opstarten? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anneke Lautenbag 
Oprichter en bestuurder Stichting Maatklas 
06 8168 0123 
info@maatklas.nl 
 
Meer info over Maatklas: 
www.maatklas.nl 
Meer zien van de andere klassen in het land: 
www.samennaarschool.nl 
 
Rekeningnummer: NL92TRIO0320131653 t.n.v. Stichting Maatklas 
 
Op de volgende pagina’s vindt u de zaken die we nog moeten bekostigen en wat we daarvoor terug willen en 
kunnen doen. 
 
 

mailto:info@maatklas.nl
http://www.maatklas.nl/
http://www.samennaarschool.nl/


 
 
 

Wat kan er gesponsord worden: 
 
De inrichting (35.000 euro) worden al gesponsord door Stichting het Gehandicapte Kind en Handicap NL (elk 17.500 
euro).  
Er is vanaf april 2021-april 2022 nog 12.500 euro aan donaties nodig. 
 
Hoofdsponsor worden:  
 
Voor een bedrag vanaf 5000 euro kan een bedrijf hoofdsponsor worden. Hiermee zijn wij enorm geholpen omdat 
we hiermee noodzakelijke nevenkosten (zoals hieronder beschreven) kunnen dekken.  
 
Nevenkosten sponsoren:  

Wat Bedrag in euro’s 

Verplichte lidmaatschap van het Klachtenportaal Zorg 1 jaar 134,95 

1 jaar lang zakelijke bankrekening Triodos  170 

Voor 6 medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen 203,10 

4 medewerkers scholen in kinder-EHBO via Livis 380 

Scholing door een verpleegkundige voor medewerkers, zodat wij medisch risico-
volle handelingen zoals sondevoeding en medicatie geven goed kunnen uitvoe-
ren 

500 

Erkende audit betalen die ons kwaliteitssysteem gaat controleren. 
Een goedkeuring van onze kwaliteit door de auditeur is nodig om erkende zorg-
aanbieder voor de gemeente te worden en zo makkelijker meer kinderen te mo-
gen helpen. 

500 

Lidmaatschap digitaal clientendossier kleinschalige zorg Zilliz 1 jaar  
Dit programma kost 495 euro om aan te schaffen, 36 euro per maand en 1,75 
euro per leerling per maand (wij gaan uit van 6 leerlingen). 

1053 

Verzekeringskosten 1 jaar lang 2000 

  

Totaal € 4.941,05 

  

Gat in personeelskosten eerste jaar 
De eerste leerling brengt naar verwachting een budget van 16000 eu op jaarba-
sis mee vanuit PGB. Een deskundige begeleider die 3 dagen in de week werkt 
kost 22500 euro op jaarbasis. Omdat het salaris van deze begeleider in de start-
fase nog niet bekostigd kan worden uit het budget van meerdere kinderen, is er 
een gat in de personeelsbekostiging. Vanaf het moment dat onze klas vier leer-
lingen heeft, kunnen begeleiders wel volledig betaald worden uit PGB. 

6500 

  

Totaal € 11.441,05 

 
 

Wat we aan jullie terug kunnen geven 
 
Hieronder staan suggesties, maar uiteraard kunnen we in gesprek gaan over eventuele andere wensen! 
 

Vanaf 5000 euro: 
• bedanken voor jullie sponsoring op onze website (jullie logo groot) 

• bedanken voor jullie sponsoring op onze social media 2 posts 

• bedanken voor jullie sponsoring in onze nieuwsbrief (min 2x per jaar) 

• presentatie over ons op jullie bedrijf of artikel over ons voor jullie nieuwsbrief. 

• versierde kaartjes door leerlingen voor jullie medewerkers, bijv. aan het kerstpakket of andere gelegen-

heid. 

• meedraaidagen of rondleidingen in onze klas (ervaren hoe deze kinderen leren en spelen) 

• of misschien hebben jullie nog andere ideeën? 



 
 

Tussen de 2000-5000 euro 
• bedanken voor jullie sponsoring op onze website (jullie logo middelgroot) 

• bedanken voor jullie sponsoring op onze social media 

• bedanken voor jullie sponsoring in onze nieuwsbrief (eenmalig) 

• presentatie over ons op jullie bedrijf of artikel over ons voor jullie nieuwsbrief. 

Tussen de 500 – 2000 euro: 
• bedanken voor jullie sponsoring op onze website (jullie logo klein) 

• bedanken voor jullie sponsoring op onze social media 

<500 euro 

• bedanken voor jullie sponsoring op onze website (jullie logo klein) 

 
 
 
 
 


