
  

Z.O.Z 

Wordt vriend van het FabLab!  
Kinderen, jongeren en volwassenen worden geïnspireerd in het Fablab. Door de mooie ruimte, de 
machines en uitdagende opdrachten. Hersenen en handen gaan aan, en het enthousiasme komt 
eruit. Dit is de plek waar we talenten ontdekken. 
 
In het Fablab willen we niet alleen dat jongelui hun 
talent ontdekken, maar ook dat ze deze gaan 
ontwikkelen. Het enthousiasme voor de techniek 
moeten we samen vasthouden. Dit zijn de 
toekomstige techneuten die we hier in Coevorden 
en omgeving nodig hebben. 

Dat kunnen we niet alleen en willen we graag 

samen met het bedrijfsleven in Coevorden verder 

oppakken. We laten aan onze bezoekers zien waar 

ze (in de toekomst) aan de slag kunnen met hun 

talenten. Daarom werken we graag samenwerken met de bedrijven uit Coevorden en omgeving.  

Daarom de vraag om ‘Vriend van het Fablab’ te worden! Met jullie bijdrage gaan wij (FabLab 

Coevorden) kinderen, jongeren en volwassenen enthousiasmeren voor een carrière in de 

wetenschap en techniek. 

Met de financiële bijdrage organiseren wij de activiteiten voor de kinderen en jongeren.  

De mogelijkheden staan in onderstaande tabel: 

                        
Sponsoring per jaar 

Brons 
€100 

Zilver 
€300 

Goud 
€600 

Toelichting 

Logo  A7  A6  A5  Een bordje met het bedrijfslogo komt in 
de entree van het Fablab 

In de spotlight Ja  Ja  Ja  Een artikel over onze samenwerking 
stellen wij op en wordt verstuurd met 
onze nieuwsbrief. 

Foldermateriaal  - Ja  Ja  In de entreeruimte is ruimte voor 
foldermateriaal 

Workshop  - - Ja  We ontwikkelen (indien gewenst) een 
workshop die aansluit bij jullie bedrijf. 
De invulling stemmen we in overleg af. 

 

 

 

 

Vriend worden? Enthousiast? Aanmelden kan via het aanmeldformulier.  

Vragen? Neem contact op met Kirsten Kosters (FabLab Coördinator) 

welkom@fablabcoevorden.nl en 06 496 37 240. 

 

mailto:welkom@fablabcoevorden.nl
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Aanmeldformulier voor deelname ‘Vriend van het Fablab’: 
Bedrijfsnaam 

 

 
 
 

Contactpersoon 
 

 
 
 

E-mail 
contactpersoon 

 

 
 
 

Telefoonnummer 
contactpersoon 

 

 
 
 

Wij kiezen voor  Goud á € 600,- per jaar 

 Zilver á € 300,- per jaar 

 Brons á € 100,- per jaar 
 

 

 

Naam:   ……………………………… 

 

Datum: ………………………………….. 

 

Handtekening Vriend van het FabLab: 

 

Handtekening FabLab: 

 

 

Na aanmelding voor “Vriend van het Fablab” nemen wij contact met jullie op. De 

overeenkomst is voor een jaar en wordt elk automatisch jaar verlengd tot weder opzegging.  


