
 
Geachte meneer/mevrouw,

 
Graag willen wij onze stichting aan u voorstellen. 

Animo is een jonge, maar zeer snel groeiende stichting die  
gymnastiek- en turnlessen aanbiedt op Curaçao. Onze lessen 
kenmerken zich door: 
- kleine groepen 
- gevarieerde lesinhoud, gebaseerd op moderne inzichten 
- gediplomeerde leiding 
- goede werksfeer

Onze lessen voorzien duideli jk in een grote behoefte. Op dit mo-
ment hebben we 140 deelnemers, en 70 kinderen/volwassenen 
op de wachtli jst. Vrijwel alle lessen zitten vol, terwijl het aantal 
aanmeldingen steeds harder toeneemt. De wachtli jst neemt dus 
(veel te) grote vormen aan. De deelnemers zijn enthousiast, en 
hun ouders ook. Kinderen hebben behoefte aan goed bewegings-
onderwijs, en het turntalent op Curaçao (dat is zeker aanwezig!) 
vraagt om een mogeli jkheid dit talent te ontwikkelen.  
Wij willen groeien, zowel in kwaliteit als kwantiteit!

De beperking zit ‘m in de lesruimte. De huidige ruimte is goed, 
maar is niet vaker beschikbaar en een andere geschikte gymzaal 
is niet te vinden. Daarbij: er is op Curaçao geen enkele gymzaal 
die voldoet aan de eisen voor wedstrijdturnen. Als we dus verder 
willen groeien, moeten we zelf aan de slag.

Dat laatste is geen probleem. Animo is een project gestart om 
een eigen accommodatie te realiseren. We hebben al genoeg 
toestellen verzameld om zo’n 600 m2 permanent in te richten als multifunctionele gymnastiek- en turnhal. Dat is, voor zover wij 
weten, meer dan welke gymzaal op Curaçao dan ook. Er zit van 
alles bij: wandrekken, ringenstellen, touweninstallatie, matten, 
kleutermateriaal, springtoestellen, wedstrijdtoestellen voor  
turnen, noem maar op. Dit materiaal is al op Curaçao! Het groot-
ste deel van onze materialen staat nu ‘niets te doen’ in de opslag.

= t o e k o m s t =
Stichting Animo groeit toe naar een mix van: 

- de organisatie en het persoonli jke leerplan van een turnschool,  

geleid door professionals 
- de saamhorigheid en gezelligheid van een vereniging,  

gedragen door vri jwill igers

Gezien de (versnellende) groei van de afgelopen twee jaren, denken wij een 

volledig weekprogramma te kunnen vullen met gym- en turnactiviteiten  

voor honderden deelnemers.

= b a s i s s p o r t =
Gymnastiek is een echte 

basissport, het is een voor-
bereiding voor alle sporten. Zo 
bereiden wij, met gymlessen, 

onze deelnemers in peuter- en 
kleuterleeftijd voor op een 

gezonde toekomst. 
Kinderen in de basisschool-

leeftijd doen bij ons  
aan gymnastiek en turnen. De 

oudere deelnemers richten 
zich vooral op (wedstrijd-)

turnen. 

Zo bieden wij voor alle  
leeftijden passende lessen 

aan.



(vervolg)
 
Rest ons een geschikte ruimte te vinden en een breder financieel draagvlak te creëren. Wij willen niet dat het huidige lesgeld  
omhoog gaat – daarmee wordt de sport minder toegankeli jk. We 
denken dat dat ook niet hoeft: als we onze accommodatie kunnen realiseren kunnen wij verder groeien naar een deelnemersaantal 
dat genoeg financieel draagvlak heeft voor zo’n accommodatie. 
Maar met name het opzetten van een eigen accommodatie is 
kostbaar. Daarom houden we diverse acties als onderdeel van ons project. Eén ervan is deze sponsoractie.

Op deze pagina staat een overzicht van sponsormogeli jkheden, 
waarmee wij aan de slag willen gaan. Wij hopen dat deze sponsor-uitingen u aanspreken en u hieraan wilt deelnemen. Dat kan via 
onze deelnemers, of door direct contact met ons op te nemen. 

Heeft u vragen? Wilt u kennismaken met ons? Wilt u meer weten over ons project ‘turnhal’? Neem gerust contact met ons op!  
Eventueel kunnen wij bij u langskomen voor een presentatie.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 
Met vriendeli jke groet, 
namens stichting Animo,  
Esther van der Gulik | Camiel van der Gulik | Wil de Gids (bestuur) Lida van der Gulik (activiteitencoördinator)

Stichting Animo 
Mauritslaan 1, Curaçao 
www.animocuracao.com 
info@animocuracao.com 
(+599) (9) 514 62 41

= v r i e n d  v a n  A n i m o =
Wij vragen u ‘vriend van Animo’ te worden. Vrienden helpen elkaar; helpt u ons jong en oud een plek te geven waar ze goed en veilig kunnen leren bewegen en turnen? 

Wij geloven dat het kán!

= s p o n s o r m o g e l i j k h e d e n =

sponsoruiting omschrijving tarief

uw logo op onze website 12 maanden lang wordt uw logo, in serie met 
andere logo’s, getoond op de website

Nafl 180,= per jaar  
(omgerekend Nafl 15,= per maand)

uw logo op onze nieuwsbrief

wordt minimaal 4 keer per jaar digitaal ver-
stuurd naar deelnemers en geïnteresseerden  
(op dit moment zo’n 200 emailadressen; zie 

voorbeeld op www.animocuracao.com)

Nafl 100,= per editie

uw reclamebord in onze turnhal * diverse afmetingen; lengte en breedte in 
hele meters

Nafl 500,= per vierkante  
meter per jaar, exclusief bord

uw logo op gymmateriaal * uw logo op een gymtoestel ter aanvulling van 
ons huidige toestellenpakket

aanschafwaarde van bijvoorbeeld 
grote trampoline, pegasus,  
paddestoel of saltogordel

facilitaire sponsoring *
schenking van of hulp bij  

materialen, diensten of accommodatie

bijvoorbeeld bouwmateriaal,  
materieel, zeevracht,  

kennis/expertise of zaalruimte

gift geldeli jke bijdrage naar keuze

overig * heeft u een geniaal idee? elke bijdrage wordt gewaardeerd!

*) deze sponsoring is een intentie, de concrete invulling vindt plaats in onderling overleg


