
                                    

Den Haag, 19 januari 2016 

Geachte, 

De International School of The Hague (ISH) organiseert een TEDx event voor de meertalige 
leerlingen van het secundair onderwijs in Den Haag met als leidend thema “Infinitely 
curious”. 

TED is een van origine Amerikaanse organisatie die conferenties organiseert om ideeën en 
verhalen te verspreiden rond drie thema’s: Technologie, Entertainment en Design 
(www.TED.com). 

Sinds 2009 verleent TED ook licenties aan vrijwilligers over de hele wereld die een 
plaatselijk evenement organiseren onder de naam TEDx (www.ted.com/tedx). 
TEDxYouth@ISH vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. 

Op  dinsdag 11 oktober 2016 wordt de hele middag gefilmd en dit zal live gedeeld worden 
met andere Engelstalige en TTO  scholen in Nederland. Later wordt het via de TED website 
aangeboden.  

TEDx evenementen zijn niet bedoeld om geld in te zamelen of om winst te maken.  Het is 
dan ook niet toegestaan om inschrijvingsgeld te vragen aan de deelnemers. Sprekers 
worden niet betaald.  

Desalniettemin is er een aantal grote kostenposten, waarvan de voornaamste zijn : 

● technische ondersteuning: huren van filmcamera’s, microfoons, broad-casting; 
● coaching van (jongere) sprekers om aan de TED-standaard te kunnen voldoen; 
● stage-design: materialen; 
● deelnemers: badge, draagtas, programmaboekje, folder; 
● catering : versnaperingen, water-fles; 
● promotie van het evenement: website, promotiefilm, uitnodigingen en posters; 
● sprekers : reiskosten-vergoedingen, kleine attentie. 

We hopen dat u ons wilt steunen.  Elke vorm van sponsoring is welkom, zowel in de vorm 
van financiële steun als in de vorm van materialen. Partners zullen op onze website en in 
ons programmaboekje worden vermeld. Wij houden ons natuurlijk wel aan de strikte regels 
van TEDx betreffende sponsors. 

Voor een beter idee van TEDxYouth@ISH, kijkt u eens op onze website : 
www.tedxyouthish.com  

U kunt ook contact opnemen met de organisatoren via: tedx-finance@ishthehague.nl 

Met uw steun kunnen wij dit project tot een groot succes maken. 

Wij danken u alvast voor uw tijd en medewerking. 

Hoogachtend, 

P. Wijsman 

Business Manager
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