
 

begin 2021 

 

Beste ouder 

 

Dat 2020 een buitengewoon jaar was, hoeft geen uitleg. Van klein tot groot: iedereen moest 

omdenken. Dat was ook zo op onze school. Gelukkig slaan onze kleuters en leerlingen, samen met het 

fantastisch schoolteam de handen in elkaar om er elke dag opnieuw het beste van te maken. 

 

Veel bedrijven kennen moeilijke tijden, dat beseffen we maar al te goed. Ook voor onze school was 

2020 een mager financieel jaar: we investeerden (met plezier) in heel wat materiaal om ons onderwijs 

veilig te organiseren. Tegelijk misten we de inkomsten van ons schoolfeest en onze kaasavond. Dat is 

jammer. 

Door deze gemiste inkomsten, stelden we de bouw van 

een nieuwe speeltuin op de kleuterspeelplaats en de 

aankoop van nieuwe banken voor het 2de leerjaar uit. In 

2021 willen we er wel echt voor gaan. Het ontwerp van 

de speeltuin is intussen klaar en ik kan al verklappen: 

het wordt geweldig leuk voor onze kleuters. 

 

Om ook het financiële kostenplaatje rond te krijgen, zijn 

we op zoek naar sponsors voor onze speeltuin. We 

durven hiervoor bij jullie aankloppen. Zie je het zitten 

om zelf of met je bedrijf een bijdrage te doen, dan 

zouden wij dat geweldig vinden.  

 

 

Het ontwerp beslaat ongeveer 80m². De totale kostprijs ligt rond de €20.000. Alle steun is welkom. Er 

zijn heel wat mogelijkheden om ons symbolisch financieel te steunen: 

• vrije bijdrage 

• sponsor een klimgreep aan €10 

• sponsor een looptouw aan €20 

• sponsor een platform aan €50 

• sponsor een m³ valdemping aan €100/m³ 

• sponsor per m² aan €250/m² 

• sponsor een glijbaan aan €500 

Voor bedrijven kunnen we een sponsoringsattest bezorgen. Voor particulieren mogen we dat (helaas) 

niet. 



Zie je het zitten om ons te steunen? Alvast bedankt, we regelen het zo: 

- particulier: je mag bijgevoegd strookje en het geld in een gesloten omslag aan de juf bezorgen 

of overschrijven op rekeningnummer XXX van de school. Vermeld in de mededeling 

‘Sponsoring 2021’. Alvast bedankt! 

- bedrijf: noteer op onderstaand strookje de gegevens van je bedrijf en het bedrag; we 

bezorgen jullie een attest met alle gegevens na overschrijving op rekeningnummer xxx van de 

school. Alvast bedankt! 

 

Steek je gewoon graag zelf de handen uit de mouwen of heb je groene vingers: ook dat kan en vinden 

we geweldig. Als de timing rond is, nodige we je graag uit om te komen helpen. 

 

Wil je meer info over ons project of over de sponsoring, neem dan contact op via directie@bsvm.be of 

09 226 76 82. 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking, 

meester Jordan, directeur 

 

 

 

 

  

mailto:directie@bsvm.be


SPONSORING VOOR PARTICULIEREN 

Naam kind: ___________________________________________________________ 

Ik sponsor graag: 

o vrije bijdrage 

o sponsor een klimgreep aan €10 

o sponsor een looptouw aan €20 

o sponsor een platform aan €50 

o sponsor een m³ valdemping aan €100/m³ 

o sponsor per m² aan €250/m² 

o sponsor een glijbaan aan €500 

voor een totaal van €________.  

Ik bezorg het geld: 

o cash aan school 

o via overschrijving op rekeningnummer BE45 8904 3406 1489 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPONSORING VOOR BEDRIJVEN 

naam bedrijf: _____________________________________________________ 

Dit bedrijf sponsort graag: 

o vrije bijdrage 

o sponsor een klimgreep aan €10 

o sponsor een looptouw aan €20 

o sponsor een platform aan €50 

o sponsor een m³ valdemping aan €100/m³ 

o sponsor per m² aan €250/m² 

o sponsor een glijbaan aan €500 

voor een totaal van €________.  

Het attest voor de boekhouding dient aangemaakt te worden op deze gegevens: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Na overschrijving op rekeningnummer BE45 8904 3406 1489 ontvang je een sponsoringsattest. 

 

 


