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Beste	  ouders,	  

Op	  zaterdag	  7	  februari	  organiseren	  wij,	  samen	  met	  het	  schoolteam,	  een	  spaghettiavond.	  Dit	  
jaar	  hopen	  wij	  een	  mooie	  som	  in	  te	  zamelen	  voor	  de	  aankoop	  van	  sport-‐	  en	  spelmateriaal	  
voor	  alle	  leerlingen.	  

Om	  wat	  extra	  inkomsten	  te	  verkrijgen,	  laten	  we	  placemats	  drukken	  met	  plaats	  voor	  
sponsoring.	  Op	  de	  placemats	  is	  voldoende	  plaats	  voor	  het	  bedrijfslogo,	  contactgegevens	  en	  
eventuele	  slogan.	  

Indien	  u	  geïnteresseerd	  bent	  (of	  iemand	  kent	  die	  graag	  zijn	  ‘bedrijf’	  wat	  meer	  bekendheid	  
wil	  geven),	  gelieve	  ten	  laatste	  op	  vrijdag	  30	  januari	  de	  overeenkomst	  op	  de	  achterzijde	  van	  
deze	  brief	  in	  te	  vullen	  en	  te	  bezorgen	  aan	  de	  juf	  of	  meester	  van	  uw	  kind.	  Uw	  logo	  kan	  u	  
ofwel	  meegeven	  met	  de	  overeenkomst	  of	  (bij	  voorkeur)	  mailen	  naar	  info@ovthaegje.be	  
(vóór	  30	  januari!).	  

Na	  betaling	  (van	  25	  euro	  (of	  een	  veelvoud))	  op	  het	  rekeningnummer	  BE65	  1400	  5252	  8496	  
op	  naam	  van	  Oudervereniging	  GBS	  ’t	  Haegje	  vzw	  met	  vermelding	  “Sponsoring	  spaghetti-‐
avond	  2015”	  ontvangt	  u	  een	  betalingsbewijs.	  

Alvast	  bedankt,	  
De	  Oudervereniging	  en	  het	  schoolteam	  
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Overeenkomst	  tot	  sponsoring	  

	  	  Tussen	  enerzijds	   Oudervereniging	  GBS	  ’t	  Haegje	  vzw	  

	  	   En	  anderzijds	   ..........................................................	  

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

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

	   	   Hierna	  sponsor	  genoemd,	  

	  
Werd	  het	  volgende	  overeen	  gekomen:	  
	  

• De	  sponsor	  verbindt	  zich	  ertoe	  om	  de	  som	  van	  ….	  X	  €	  25	  ter	  beschikking	  te	  stellen	  
van	  de	  Oudervereniging	  als	  sponsoring	  van	  de	  spaghettiavond	  2015.	  

• De	  Oudervereniging	  zal	  het	  sponsorgeld	  volledig	  gebruiken	  voor	  de	  aanschaf	  van	  
sport-‐	  en	  spelmateriaal	  voor	  de	  school.	  

• In	  ruil	  voor	  de	  sponsoring	  biedt	  de	  Oudervereniging	  publicatieruimte	  aan	  op	  de	  
placemats	  die	  speciaal	  voor	  de	  spaghettiavond	  worden	  opgemaakt	  (grootte	  in	  
verhouding	  tot	  gestorte	  bijdrage).	  

	  
De	  betaling	  gebeurt	  door	  middel	  van	  overschrijving	  op	  het	  rekeningnummer	  	  
BE65	  1400	  5252	  8496	  	  op	  naam	  van	  Oudervereniging	  GBS	  ’t	  Haegje	  vzw	  met	  vermelding	  
“sponsoring	  spaghettiavond	  2015”.	  
Aan	  elke	  sponsor	  zal	  een	  placemat,	  kopie	  van	  deze	  overeenkomst	  en	  een	  betalingsbewijs	  
worden	  overhandigd.	  
	  
	  
De	  sponsor	   Namens	  de	  Oudervereniging
	   	   	   	  


