
 
Lier, 2016-12-21 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Op zondag 05 februari 2017 organiseert de ouderraad van het Sint-Gummaruscollege voor de 
5de maal het Goemmerontbijt. De eerste vier edities waren een “groot succes”: we mochten telkens 
meer dan 1100 mensen verwelkomen! De opbrengst komt volledig ten goede aan de beide scholen. 
 
Voor deze activiteit zoeken wij echter nog sponsors. Er zijn verschillende formules mogelijk: 
 

1. U bent een bronzen sponsor 
U bezorgt ons uw logo en wij zorgen ervoor dat het op elke placemat staat. Uw advertentie 
wordt ook getoond op grote schermen in elke zaal.  Prijs: 150,00 euro. 

 
2. U bent een zilveren sponsor 

U bezorgt ons uw logo en wij zorgen ervoor dat het op elke placemat staat. Uw advertentie 
wordt ook getoond op grote schermen in elke zaal.   
U kan in de inkomhal een eigen infostand opbouwen met materialen/info van uw 
zaak/bedrijf (vooraf communiceren met de schooldirectie).  Prijs: 250,00 euro. 

 
3. U bent een gouden sponsor 

(zoals hierboven bij 2. zilveren sponsor) + uw advertentie krijgt veel meer ruimte op de 
geprojecteerde voorstellingen + u kan flyers/promo van uw zaak/bedrijf op elke tafel 
leggen. U krijgt van ons een luxe-ontbijt voor 4 personen aangeboden, inclusief een fles 
Prosecco.  Prijs: 350,00 euro. 

 
Om alles in goede banen te leiden, zouden we graag vooraf uw logo digitaal ontvangen via 
ouderraad@sgclier.be.  
In bijlage vindt u een inschrijvingsstrook, waarmee u aangeeft in welke formule u graag stapt en de 
betalingswijze. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw steun! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
bestuur ouderraad Sint-Gummaruscollege  
 
  

 

BEVESTIGING SPONSOR GOEMMERONTBIJT 2017 

 
Zaakvoerder……………………………………………(naam) van………………………………………. 
wil het Goemmerontbijt op 05 februari 2017 sponsoren volgens formule 1. – 2. – 3. (omcirkel 
of mail uw juiste keuze). 
 
Ik betaal daarvoor ………… euro door storting op rekening BE98 7310 1166 1593 (BIC: KREDBEBB), 
KOBA vzw Sint-Gummaruscollege, K. Davidlaan 10, 2500 Lier NA ontvangst van een 
kostennota/factuur !  Ik bezorg ook vooraf mijn logo digitaal via ouderraad@sgclier.be.  
 

Handtekening (+ stempel) van de onderneming 
 

Kostennota/factuur op naam van 
Naam + adres onderneming:  ………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

BTW/Ond.nr:    ………………………………………………………. 


