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SPONSORBROCHURE 
 
Beste ouder, beste ondernemer, beste geïnteresseerde,  
 
Al enkele jaren proberen wij als ouderraad via verschillende kanalen fondsen te werven om op die 
manier zeer diverse projecten (mee) te verwezenlijken binnen de drie vestigingen van de Sint-
Ritaschool. 
 
Een greep uit de activiteiten en projecten van de voorbije schooljaren: 
- financiële ondersteuning van het fruitproject op woensdag, bijdrage aan de 

Sinterklaascadeaus in de klassen en de proclamatie van de zesdejaars 
- het ‘Concert voor Gelijke Kansen’ en het daaraan gekoppelde sociaal project  
- bedankje voor de leerkrachten op ‘Dag van de Leerkracht’ 
- Bingel 
- T-shirten om te turnen 
- Chromebooks 
- … 

 
Ook voor dit schooljaar 2019-2020 willen we als ouderraad heel wat realiseren.  
Daar hebben we uw hulp voor nodig. De focus ligt op 2 grote projecten. 
 
Tijdens de vergaderingen van het afgelopen schooljaar kwam regelmatig de opmerking over het 
gebrek aan speelmogelijkheden op de nieuwe speelplaats. Het is dan ook de intentie van de school 
om de GAZO-speelplaats zo snel mogelijk aan te kleden met diverse spelen: 
 

  
"Hindernissenparcours" gemaakt uit onderhoudsvrij recycling kunststof. 
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Klimmuur 
 

 
Met pleinplakkers creëer je de leukste spelletjes voor op de speelplaats. Deze vrolijke plakkers 
stimuleren kinderen om samen actieve en leerzame spelletjes te doen. 
 
Een voorjaarstorm heeft het verouderde afdak van De Brug blijvende schade toegebracht. De 
eerste vervangingen werd reeds uitgevoerd, we willen graag de ruimte onder het afdak leuk 
aankleden en kleutervriendelijk maken. 
 

 
 
Extra info en het inschrijvingsformulier vindt u op de volgende pagina’s. 
Een attest wordt sowieso na iedere betaling afgeleverd. 
 
Dank je wel alvast! 
 
 
De ouderraad  
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U kan  kiezen uit de volgende sponsorbedragen: 
 
Sponsoring van 100 euro: 

o vermelding van uw naam en/of logo van uw bedrijf op de facebook pagina en de website van 
de school 

Sponsoring van 150 euro: 
o bovenstaande 
o visuele aanwezigheid op een PowerPoint-presentatie tijdens de activiteiten ingericht door of 

in samenwerking met de ouderraad 
Sponsoring van 250 euro: 

o bovenstaande 
o de mogelijkheid om een banner te plaatsen bij onze activiteiten 

Sponsoring vrij te bepalen (> 250 euro) 
o bovenstaande 
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SCHOOLSPONSORING 2019/2020 
(van 1 september 2019 tot 30 juni 2020) 

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER  

(volledig in te vullen) 
Gelieve dit in te vullen via het online invulformulier, als pdf in te scannen en te sturen naar 

ouderraadsintrita@gmail.com of mee te geven aan uw kind 
 

Naam :  ...........................................................................................................................................................  

Firma :  ...........................................................................................................................................................  

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

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

 Tel. :…………………………………………………………………………………………………. 

 e-mail : ……………………………………………………………………………………………… 

 BTW-nummer: ……………………………………………………………………………………. 

 
Kiest voor: 

 

 Sponsoring 100 euro 

 Sponsoring 150 euro 

 Sponsoring 250 euro 

 Sponsoring…………………… euro 

 

 

U kan betalen op het rekeningnummer van de ouderraad: 
 

BE 58 7330 4711 7879 
 

Een attest wordt na iedere betaling afgeleverd. 
 
 
 
 

 
 
Handtekening :   ............................................... …………. Datum :  .........................................  

 
 

Verantwoordelijke uitgever : Ouderraad Sint-Rita – Gazometerstraat 5 – 3800 Sint-Truiden, ouderraadsintrita@gmail.com 
 

Wij aanvaarden enkel pedagogisch verantwoorde reclame. 
 
 
Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden i.v.m. activiteiten van de Sint-Ritaschool en de ouderraad en dit op 
grond van uw toestemming. Indien u dit bij ons gekende gegevens wenst te wijzigen of indien u geen info meer 
wenst te ontvangen van ons, mogen wij u vragen dit dan aan ons kenbaar te maken via 
ouderraadsintrita@gmail.com. Dan zullen wij asap de aanpassingen doen. 


