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Beste vertrouwde sponsor 
Welkom nieuwe geëngageerde sponsor 
 
In onze school hebben wij als oudercomité in nauwe samenwerking met het schoolbestuur de afgelo-
pen jaren heel wat educatieve en recreatieve projecten kunnen realiseren in het belang van alle leer-
lingen. Vorig schooljaar kwamen we tussen in de organisatie van het schoolfeest en de dankavond 
voor de afzwaaiende leerlingen en kochten we een muziekversterkende installatie aan om elke vrij-
dagmiddag de lange speeltijd op te luisteren met muziek. 
 
Samen kunnen we méér 
Deze aankopen waren mogelijk dankzij de inzet van ons zeer gedreven oudercomité, het schoolteam 
en vele enthousiaste ouders. En niet in het minst ook dankzij uw sponsoring! 
Ons engagement om als oudercomité de goede werking van de school te blijven ondersteunen, blijft 
ook dit jaar onveranderd. Daarom nemen we graag opnieuw contact op met onze gewaardeerde spon-
sors, want mede dankzij jullie financiële steun kunnen we vaak nét dat stapje verder vooruit zetten! 
Het spreekt voor zich dat we jullie steun graag extra in de kijker zetten.   
 
Wij zetten ú in de kijker 
Wij bieden u als sponsor een heel schooljaar lang zichtbaarheid binnen de schoolmuren. Zo zorgen 
wij ervoor dat uw bedrijf op enkele grote schoolevenementen visueel aanwezig is: 
het Halloweenevent op 22 oktober 2022 en het schoolfeest op 3 juni 2023. We voorzien een take-
away in maart 2023, waarbij we per bestelling placemats voorzien met de logo’s van alle sponsors. 
Met die zichtbaarheid bereikt u een ruim publiek en gaat uw bijdrage dus niet onopgemerkt voorbij. 
Om u een idee te geven: op het laatste schoolfeest kwamen meer dan 500 mensen over de vloer! 
 
Sponsorformules op uw maat 
 
GOLD SPONSOR: vanaf 200 euro/schooljaar 
- Advertentieruimte op een presentatie tijdens het Halloweenevent 
- Advertentieruimte op de prijslijst van het schoolfeest 
- Advertentieruimte op de placemat van de take-away 
- Vermelding op de website van OLVP Watermolendreef 
- Vermelding in de nieuwsbrief van de school (1x per jaar) 
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SPONSORING IN NATURA: in overleg met het bestuurslid verantwoordelijk voor de sponsoring 
- Advertentieruimte op een presentatie tijdens het Halloweenevent 
- Advertentieruimte op de prijslijst van het schoolfeest 
- Advertentieruimte op de placemat van de take-away 
- Vermelding op de website van OLVP Watermolendreef 
- Vermelding in de nieuwsbrief van de school (1x per jaar) 

U krijgt van ons een kwijting, zodat u de gemaakte kosten volledig kan recupereren via uw belastings-
aangifte. 
 
Nog vragen? 
Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met Sandra Thierens, bestuurslid verantwoordelijk 
voor de sponsoring: tel 0474 83 55 17, oudercomitebawat@hotmail.com. 

 
Overtuigd? 
 
Maak u kenbaar via het digitale invulformulier: https://forms.office.com/r/heL18dGPZM.  
 
Bezorg ons vervolgens uw logo en/of tekst en gepast geld voor 14 oktober 2022. U kan overschrijven 
op het rekeningnummer van het oudercomité: BE56 7551 5266 2188. 
Om een goede kwaliteit en zichtbaarheid te garanderen, vragen wij uw logo digitaal in een hoge reso-
lutie te bezorgen in jpg- of tiff-formaat. U kan alles mailen naar: 
oudercomitebawat@hotmail.com. 
 
En dan rest ons nog één ding: u hartelijk te danken voor u zeer gewaardeerde bijdrage! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
namens het bestuur van het oudercomité 
 
Sandra Thierens 
Naima Amachtih 
Sofie Buyse 
Kim Verschueren 
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Bedankt om dit formulier vóór 14 oktober 2022 digitaal in te vullen via deze link https://forms.of-
fice.com/r/heL18dGPZM, of op papier of via e-mail te bezorgen aan: 

 
 Het secretariaat op school 
 Aan een lid van het oudercomité dat u kent 
 Of digitaal aan oudercomitebawat@hotmail.com 

 
Ondergetekende ……….………………………………………….…………………………………………………………...... 
 
Mama / papa van …………………………………………………………………………………………. Klas ………….…… 
 
Telefoon …...……………………………………………………………………………………………………………….………… 
     
E-mail …………………………….…………………………………………….......……………………………………………….. 
 
Firma ………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres …………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
 
BTW-nummer ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
kiest voor de sponsorformule en betaalwijze:  
 

❑ GOLD SPONSOR: vanaf 200 euro/schooljaar  
 

❑ Ik voeg het gepast geld bij dit inschrijvingsformulier in een enveloppe 
❑ Ik schrijf het geld over op rekeningnummer BE56 7551 5266 2188 van het oudercomité 

 
❑ SPONSOR IN NATURA: ik overleg hierover met de sponsorverantwoordelijke 

 

Datum:            /             /2022 Handtekening 
 
 
PS. Vergeet niet om je LOGO te bezorgen aan oudercomitebawat@hotmail.com! 
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