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Lier, 2022-09-28

Geachte,
Wij plannen op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2022 een nieuwe editie van onze
"Paradeskeskermis" in.
We verwachten tijdens deze editie weer vele duizenden gasten op ons schooldomein.
Omdat u als zaakvoerder nauwe banden hebt met onze school als oud-leerling, ouder,
leverancier, … bieden wij u de gelegenheid aan om één van onze sponsors te zijn !
Ons voorstel ?
Voor een financiële bijdrage (per schijf van 200,00 EURO) krijgt u:
 50 drank- en foodjetons die u of uw klanten kunnen gebruiken op 15 of 16 oktober
a.s.;
 uw firmalogo wordt gevisualiseerd op diverse locaties.
Een factuur volgt na ontvangst van uw bevestiging.
Uw alternatief voorstel ?
Indien u een ander sponsorvoorstel hebt dat zowel uw zaak als onze school ten goede kan
komen, neemt u zo snel mogelijk contact op met Jo Cuypers (financieel/logistiek
directeur).
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw zaak extra in de kijker te zetten. Neem gerust
contact op met Jo Cuypers om dit verder te bespreken.

Meteen hebt u ook onze scholen een dienst bewezen: wij kunnen rekenen op een grotere
toeloop en daardoor op een meeropbrengst. Dit stelt ons bovendien beter in staat onze
relatie met uw firma te verstevigen. Zo is de cirkel rond en vinden beide partijen baat bij
deze sponsoring.

Hoe op ons voorstel ingaan ?
 u mailt ons uw bevestiging met alle gegevens door op jo.cuypers@sgclier.be met
eventueel een logo in bijlage; OF
 u bezorgt ons zo vlug mogelijk uw antwoordkaart (KOBA HeLi vzw SintGummaruscollege - t.a.v. Jo Cuypers – Kanunnik Davidlaan 10 – 2500 Lier);
Meer info ?
Jo Cuypers: telefonisch via 0475 75 13 83 of per mail jo.cuypers@sgclier.be
Na ontvangst van de factuur schrijft u het gesponsorde bedrag over op onze financiële
rekening (BE02 4138 1600 1140, KOBA HeLi vzw - bouwfonds SGC, Kanunnik Davidlaan 10,
2500 Lier) met vermelding van het documentnummer.
Alvast bedankt !
Jo Cuypers
fin./log. directeur Sint-Gummaruscollege

KOBA HeLi vzw
Sint-Gummaruscollege
Kanunnik Davidlaan 10
2500 LIER
BTW BE0448 528 592
Tel.: 0475 75 13 83
jo.cuypers@sgclier.be

ANTWOORDKAART
Ondergetekende
(naam )
zaakvoerder van
(firma)
adres

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

Mobiel nr.

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

BTW / ond.nr.

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

E-mail:

@

wil de 67-ste PARADESKESKERMIS van het Sint-Gummaruscollege te Lier
sponsoren met . . . . x 200,00 EURO en schrijft dit bedrag na ontvangst van de factuur
over op rek. nr. BE02 4138 1600 1140.
O

Ik ontvang graag 50 jetons per schijf van 200,00 EURO.

sponsoren met een alternatief voorstel voor . . . . . . EURO en schrijft dit bedrag na
ontvangst van de factuur over op rek. BE02 4138 1600 1140.
Alternatief voorstel:

…

Ik bezorg deze antwoordkaart met logo en firmanaam (liefst vòòr 11 oktober 2022)
terug (via mail of post, …). * **

Datum:

2022/. . . . / . . . .

Handtekening:

* Sponsors die ook participeerden in 2021 en tevreden zijn met het gebruikte logo, hoeven geen nieuw logo
aan te leveren.
** In functie van een optimaal resultaat opteren wij voor een digitale versie of een origineel logo i.f.v. scanning.

