
               

 

Beste, 

 

Het team van de Vrije Basisschool Huise heeft veel ideeën rond alles wat met het onderwijs en onze school 

te maken heeft. Helaas is het budget van de school niet altijd toereikend om alles uit te voeren wat wij 

graag zouden willen. Onze school heeft te weinig financiële middelen om alle plannen en doelen te 

realiseren. Voor deze extra’s doen wij een beroep op u ! Wij hebben je nodig ! 

 

- Didactisch materiaal  

- Sportmateriaal  voor de turnlessen of de voor- en naschoolse opvang 

- ICT-materiaal 

- Smartboards + bordboeken 

- Klasmeubilair 

en zoveel meer 

 

Daarenboven willen we zeker ook voldoende financiële middelen voorbehouden om voor de kinderen 

extra culturele of buitenschoolse activiteiten te kunnen organiseren.  Sedert de invoering van de 

maximumfactuur moet de school zelf meer gelden ter beschikking stellen om alle activiteiten te kunnen 

laten doorgaan.  Als school hebben we er immers voor gekozen om geen activiteiten te schrappen.   

 

Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke publiciteitsvormen die wij als school kunnen aanbieden.   

 

Indien u graag sponsort, willen wij u vragen om dit blad per kerende terug te sturen met de gewenste 

publiciteitsruimtes en het gesponsorde bedrag.  Gelieve ons ook per mail een logo toe te sturen. 

(vbshuise@skynet.be ). 

 

Van zodra het bedrag is overgeschreven, krijgt u van ons een ontvangstbewijs.  

 

Hebt u echter een eigen voorstel, dan willen we dat graag met u concreet uitwerken.  Neem dus gerust 

contact op met juf Mia ( graag via mail op:  vbshuise@skynet.be ).  

 

Op het einde van het schooljaar zullen we u inlichten waarvoor wij uw steun concreet gebruikt hebben.   

 

Als dank voor uw medewerking krijgt u van ons per schijf van € 100,00 ofwel 1 kaart voor het eetfestijn in 

februari 2019 ofwel 1 kaart voor de barbecue op het schoolfeest in juni 2019.  Gelieve uw keuze aan te 

kruisen.   

 

Hebt u nog vragen of opmerkingen over dit sponsordossier, dan kan u steeds terecht bij juf Mia op 

bovenstaand mailadres.   

 

Wij danken u hartelijk voor uw steun en medewerking ! 

 

Vanwege het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten, het oudercomité en alle leerlingen 

 

mailto:vbshuise@skynet.be
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Ik wil de Vrije Basisschool van Huise graag financieel steunen. 

Met het ingezonden bedrijfslogo (mailen naar vbshuise@skynet.be ) wens ik te adverteren op:   

 

Affiche  
A3-formaat in een oplage van ongeveer 50 stuks verspreid in de omgeving van Huise.   

Maximum 2 advertentieruimtes per affiche van ongeveer 75 cm² voor minimum  

€ 50,00 per ruimte.    
      aantal ruimtes  bedrag 

Affiche eetfestijn school februari 2019   

Affiche schoolfeest juni 2019   

Affiche eetfestijn november 2019   

   

Toegangskaarten  
Maximum 4 advertentieruimtes van ongeveer 18 cm² voor minimum € 25,00 per ruimte. 
      aantal ruimtes  bedrag 

Kaarten eetfestijn school februari 2019   

Barbecuekaarten schoolfeest juni 2019   

Kaarten eetfestijn november 2019   

 

Website van de school : www.gvbhuise.be 

Logo + Link van uw bedrijf op de startpagina van de website van onze school : € 100 

Kalenderjaar 2019 
      bedrag 

Logo + link bedrijf op website van de school   

 

Onderleggers 
A3-formaat gebruikt op alle tafels tijdens het eetfestijn van de school in februari 2019, het schoolfeest in 

juni 2019 en tijdens eetfestijn in november 2019. 

Maximum 8 advertentieruimtes van ongeveer 75 cm² voor minimum € 100,00 per ruimte. 
      aantal ruimtes  bedrag 

Onderleggers op de tafels   

 

Combinatie website + onderleggers 
Logo + link bedrijf op website van de school + 1 ruimte op de onderleggers : € 150 

Kalenderjaar 2019 
      bedrag 

Logo + link bedrijf op website van de school 

+ 1 ruimte op de onderleggers 

 

 

 

Tombolakaarten 
Maximum 2 advertentieruimtes van ongeveer 18 cm² voor minimum € 25,00 per ruimte.  De kaarten 

worden te koop aangeboden voor en tijdens het schoolfeest in juni. 
      aantal ruimtes  bedrag 

Tombolakaarten juni 2019   

 

Totaalbedrag van mijn financiële steun aan de school 

overgeschreven op rekeningnr. BE987375 0627 7193, op naam 

van Vrije Basisschool Huise. 

 

Als dank voor mijn steun ontvang ik graag: ….. kaart(en) voor het eetfestijn in februari 2019 en/of …… 
kaarten voor de barbecue op het schoolfeest in juni 2019 . (1 kaart per schijf van 100,00 euro ) 

Voor akkoord,     De sponsor : ……………………………………………………………  

Datum : .... / .... / 2018              …………………………………………………………… 

                 ………………………………………………………….. 
………………………………….   (handtekening, naam, adres, email en telefoonnummer) 

Gelieve uw logo te bezorgen via mail : vbshuise@skynet.be 

mailto:vbshuise@skynet.be
http://www.gvbhuise.be/

