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Beste Ouders en sympathisanten van de ouderraad,
Als ouderraad steunen wij actief het pedagogisch project van de Sint-Jozefsschool.
Dit doen we enerzijds door in dialoog te gaan met de school en anderzijds door een financiële
extra aan te reiken. (Bijvoorbeeld voor een verfraaiing van de refter of een verlaging van de factuur voor uitstappen.)
Daartoe zoeken we partners die zich mee achter ons doel wensen te scharen.
Om een grotere continuïteit te garanderen en ook interessantere pakketten te kunnen
samenstellen werken we met jaarlijkse sponsorpakketten.
Dit betekent dat, wanneer u mee stapt in ons verhaal, u sponsor wordt vanaf 1/12/2020 tot en
met 30/11/2021.
Wij voorzien voor onze sponsors een visibiliteit op alle evenementen waarop wij aanwezig zijn.
Schoolfuif, kwis van de ouderraad, schoolcafé, schoolfeest*.
Onze pakketten:
Inbreng
Uw logo op alle publicitair drukwerk door ons
uitgegeven
Uw logo op onze kledij, gedragen op alle
evenementen waar wij aanwezig zijn
Uw logo geprojecteerd op alle evenementen door
ons georganiseerd
Uw logo op onze officiële webpagina (visibiliteit
afhankelijk van uw pakket)
Uw logo op drankkaarten, bierviltjes en ander
drukwerk gebruikt tijdens onze evenementen
Een fiscaal attest** voor uw inbreng

Primus
€ 500

Bolleboos
€ 250

Kameraad
€ 125
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Indien u ons wil steunen in natura, werken we graag in onderling overleg een aanbod uit.
Wenst u ons ook te steunen?
Neem dan contact op via orsintjozefsschool@gmail.com .
Wij hopen te mogen rekenen op uw massale steun.
Tot binnenkort!
De ouderraad
www.ouderraadsintjozef.be
* Enkel van toepassing voor een ‘Primus’ sponsor.
** Sponsorbedragen zijn vrij van BTW volgens artikel 7 en artikel 44 van het wetboek

SPONSORFICHE
OUDERRAAD JAARSPONSOR 2020 - 21
Naam organisatie/bedrijf:
Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Sponsort de Ouderraad Sint-Jozefsschool als Jaarsponsor
O Met een geldbedrag ** van
o 125 EURO

KAMERAAD FORMULE

o 250 EURO

BOLLEBOOS FORMULE

o 500 EUR

PRIMUS FORMULE

O In natura
met de schenking van ……………………………………………………………
een waarde ten bedrage van : ………….. waarvan btw : ………….

O Wenst een kostennota te ontvangen (per e-mail)

Datum

Handtekening/stempel

Mail deze fiche ingevuld terug aan steun@ouderraadsintjozef.be of aan de persoon die u
deze fiche bezorgde, bij voorkeur voor 30 november 2020.
Alvast bedankt !

