
Geachte ouder(s) / voogd 
 
Uw kind loopt school in de VLS Wonderster. Iedere dag opnieuw probeert het volledige schoolteam te voldoen 
aan de noden van uw kind, zowel op cognitief, pedagogisch als recreatief vlak. Dit is voor het schoolteam een 
hele uitdaging aangezien de nodige materialen niet gratis te verkrijgen zijn. Daarom worden er doorheen het 
schooljaar tal van activiteiten, al dan niet door de Ouderraad, georganiseerd.  
 
Met de opbrengst van deze activiteiten zijn in het verleden de volgende projecten gefinancierd: 

 voetbalvelden 

 nieuwe leesmethode in alle leerjaren 

 computerklas 

 toestellen op de kleine speelplaats 

 klimmuur op de grote speelplaats 

 zitruimte op beide speelplaatsen 

 bibboxen 

 kaplablokken met bijbehorende bouwbakken in inox 

 
De tijd die het schoolteam en de Ouderraad investeren om deze activiteiten tot een goed einde te brengen, is 
geheel op vrijwillige basis. Maar wij hebben ook steun nodig van anderen. Daarom zoeken wij sponsors die een 
bijdrage kunnen leveren (geld of in natura) om die activiteiten mogelijk te maken.  
 
U, als zelfstandige ouder of voogd (in hoofdberoep of bijberoep), krijgt voorrang om te sponsoren. Bent u geen 
zelfstandige maar wel een familielid? Speel de vraag gerust door.  
 
De sponsoring betreft een jaarsponsoring en heeft betrekking op het schooljaar 2019-2020. Er zal reclame 
gemaakt worden a.d.h. van uw naam/logo op diverse activiteiten nl.  

 veldloop 

 eetfestijn 

 dropping 

 schoolfeest 

 en andere 

 
Indien u wenst te sponsoren, kunt u kiezen uit een bedrag of sponsoring in natura ter waarde van: 

 € 50,00 (publicatie van naam) 

 € 100,00 (publicatie van logo, logo wordt op A3 formaat geplastificeerd en opgehangen) 

 € 150,00 (publicatie van groot logo, logo wordt op A3 formaat geplastificeerd en opgehangen, 

eigen reclamemateriaal (vlag, paneel, spandoek) aanbrengen op grote evenementen) 

 

Heeft u interesse om te sponsoren? Vul het bijgevoegde strookje in en geef dit mee aan uw zoon/dochter ten 
laatste op vrijdag 7 juni 2019. De sponsor is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een kwalitatief 
logo. U kunt dit digitaal bezorgen aan ouderraadvlslede@gmail.com. Het fiscaal attest zal u op een later 
tijdstip bezorgd worden. 
 
Alvast oprechte dank voor uw hulp en medewerking! 
 



Vrij van B.T.W. volgens artikel 7 van het wetboek  
Verrichting gedaan door niet-belastingsplichtige 
 

Met vriendelijke groeten 
Ouderraad VLS Lede 

AANVRAAG / BEVESTIGING TOT SPONSORING 
 
 

Naam bedrijf:  .................................................................................  

Naam bedrijfsleider:  .................................................................................  

Adres:  .................................................................................  

  .................................................................................  

Tel. / gsm:  .................................................................................  

E-mailadres:  .................................................................................  

Ondernemingsnummer:  .................................................................................  

 
 

 

 Ik wens een gesprek met een lid van de Ouderraad alvorens over te gaan tot sponsoring. 

 

 

 Ik wens te sponsoren voor een bedrag van / sponsoring in natura ter waarde van (schrappen wat niet past) 

  € 50,00 

  € 100,00 

  € 150,00 

 

 Dit bedrag   schrijf ik over op rekeningnummer BE44 7340 3608 7645 

   betaal ik cash en mag opgehaald worden door een lid van de Ouderraad. 

 

 De sponsoring in natura mag opgehaald worden op   ..................................................  (datum) 

 

 
 

 

 


