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Geachte heer,
In deze brief informeren wij u over het donateurschap
toelichting op ons beleid en onze doelstelling.

binnen onze vereniging, voorafgegaan

door een

1. Beleid
De nadruk van ons beleid ligt op het gebruik van nieuwe hard- en softwareproducten en technieken.
De ontwikkelingen op diverse gebieden binnen de automatisering gaan erg snel. Het is voor bedrijven,
gebruikers en systeembeheerders niet altijd meer is te volgen. Hierin ligt dan ook de grootste
uitdaging voor Stumico; om als onafhankelijk gebruikersplatform de ontwikkelingen te volgen en
discussies over nieuwe onderwerpen en uitwisseling van ervaringen te faciliteren.
Doelstelling Stumico
De vereniging Stumico stelt zich tot doel het bevorderen van het gebruik van computertoepassingen
op het brede gebied van de civiele techniek en de bouwen inzicht te geven in de te verwachten
ontwikkelingen op korte en langere termijn. Stumico is een aangesloten organisatie van de
Betonvereniging en de vereniging Bouwen met staal.
2. Donateurschap
We zullen voor onze grote achterban (ongeveer 250 leden!) een interessante mix van activiteiten en
initiatieven moeten ontplooien om aansluiting bij hen te blijven houden. Deze uitdaging is groot en dit
kunnen we niet alleen aan. Bedrijven die de vereniging een warm hart toe dragen kunnen daarom
donateur worden al vanaf € 750,- per jaar.
Als donateur (lees ook: Vriend van Stumico) kunt u het volgende verwachten:
per bijeenkomst ontvangen wij tussen de 75 tot 100 man,
prominente naamsvermelding via een bedrijfslogo op onze website en op onze nieuwsbrief, (Ten
behoeve hiervoor, vragen wij u uw bedrijfslogo digitaal te sturen naar ,infQ_@.§.!umico.nl
u ontvangt na elke bijeenkomst onze nieuwsbrief,
middels de nieuwsbrief en onze website heeft u toegang tot een interessant ledenbestand,
in de voorbereiding van grote evenementen kunt u meedenken over de invulling van het
programma.
Een pagina op een digitale nieuwsbrief door een sponsor te verzorgen waarbij er per nieuwsbrief
twee sponsoren aan bod komen. Omdat deze pagina's gemarkeerd worden als "advertorial" is er
duidelijk onderscheid met de redactionele artikelen die wij zoveel mogelijk vrij houden van
commerciële uitingen. De inhoud van deze pagina is echter geheel van en voor rekening van de
betreffende sponsor.

Echter het feit dat u het Stumico mogelijk maakt om activiteiten voor leden en
geïnteresseerden
te blijven ontplooien is misschien nog wel de belangrijkste
motivatie.

Afsluitend wil ik u namens het st r nogmaals hartelijk danken voor uw interesse en koersen we
hopelijk af op een vruchtbar sa e werking in de toekomst.
Met vriendelijke groet,

M.T.G.M. Slee (Maarten)
Voorzitter Stumico

