
Investeer jij mee? - Sponsoring 2022

Steunt u de school liever met een eigen gekozen

bedrag? U verkiest de school anoniem een

duwtje in de rug te geven? Dan werken we voor u

een 'sponsoring op maat' uit of een sponsoring

'uit sympathie'! Aarzel niet om contact met ons

op te nemen!

Mede dankzij het sponsorgeld

konden we een leasingcontract van

3 jaar voor 24 laptops afsluiten.

Laptops

Veel plezier voor de peuters en

kleuters dankzij deze

kwalitatieve fietsjes.

Kinderfietsen

Binnenkort kunnen de kinderen ook bij

minder weer buiten spelen dankzij deze

nieuwe luifel.

Luifel

We plaatsen uw logo wekelijks in ivoor en op de

website van school. U krijgt de mogelijkheid

promomateriaal te plaatsen op georganiseerde

events in 2022. Bovendien krijgt u de mogelijkheid

om uw logo te laten projecteren op een groot

scherm tijdens de evenementen van 2022.

Sponsor Silver - 450 euro

Sponsor op maat

Betaling kan via Payconiq of via overschrijving op rekeningnummer

BE10 7330 2428 6204 met duidelijke vermelding van uw (firma)naam.

We bezorgen u een factuur voor uw boekhouding na ontvangst van

betaling.

Zin om de school te steunen?

We plaatsen de naam van uw bedrijf wekelijks in

ivoor en op de website van school. U krijgt de

mogelijkheid promomateriaal te plaatsen op

georganiseerde events in 2022. 

Sponsor Bronze - 150 euro

We plaatsen uw logo  wekelijks in de ivoor en op de

website van de school. Uw logo wordt afgedrukt op

affiches en drankkaarten van alle events in 2022.

Bovendien krijgt u de mogelijkheid om uw logo te

laten projecteren op een groot scherm tijdens de

evenementen van 2022.

Sponsor Gold - 750 euro

Sponsorformules

Toekomstige projecten

Projecten sponsorgeld 2021

Onze droom realiseert zich verder. De Minister van Onderwijs kende

zopas een subsidie toe voor de renovatie van de speelplaats. Wij hopen

ook op uw steun te kunnen rekenen om de speelplaats om te vormen tot

een groene speeloase.  


