
 

 

 

Lier, 12 januari 2022 

Geachte heer, mevrouw,  

Op zondag 13 februari 2022 organiseert de ouderraad van het Sint-Gummaruscollege voor de 8ste maal het 

Goemmerontbijt. De eerste zes edities waren een groot succes: we mochten telkens meer dan 1100 mensen 

verwelkomen en tijdens de 7e editie vorig jaar werden er bijna 1000 ontbijten opgehaald in onze drive-in. De 

opbrengst komt volledig ten goede van de scholen.  

Dit jaar zorgen we opnieuw voor een alternatief met een lekker ontbijt waar de mensen thuis van kunnen 

genieten. 

Voor deze activiteit zoeken wij nog sponsors. Er zijn 2 formules mogelijk: 

1. U bent een ‘liefdevolle’ sponsor 

U bezorgt ons uw logo en wij zorgen ervoor dat het op de verpakking staat. Uw advertentie wordt ook 

getoond aan het afhaalpunt op school. 

Prijs: 200,00€ 

 

2. U bent een ‘passionele’ sponsor  

(zoals hierboven bij ‘liefdevolle sponsor’) + u kan flyers/promo van uw zaak/bedrijf bij het ontbijt laten 

toevoegen. U krijgt van ons een ontbijt voor 4 personen aangeboden, inclusief een fles Cava.  

Prijs: 350,00€ 

Om alles in goede banen te leiden, zouden we graag vooraf uw logo digitaal ontvangen via jo.cuypers@sgclier.be 

(tenzij dit reeds in ons bezit is). 

 

Onderaan vindt u een inschrijvingsstrook waarmee u aangeeft voor welke formule u kiest (u kan deze strook 

op school bezorgen of de gegevens mailen naar jo.cuypers@sgclier.be – deadline 31 januari 2022).  

 
Wij danken u bij voorbaat voor uw steun! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ouderraad Sint-Gummaruscollege 

 

BEVESTIGING SPONSOR GOEMMERONTBIJT 2022 

Zaakvoerder…………………………………..(naam) van………………………………………………………………………… 

wil het Goemmerontbijt op 13 februari 2022 sponsoren volgens formule  

1. liefdevolle sponsor  2.  passionele sponsor  

Ik betaal daarvoor resp. 200,00 of 350,00 euro door storting NA ontvangst van een kostennota/factuur. Ik bezorg 

ook vooraf mijn logo digitaal in hoge resolutie via jo.cuypers@sgclier.be jo.cuypers@sgclier.be (tenzij dit reeds in 

ons bezit is).  

Factuur op naam van   ……………………………………………………………….. 

Naam + adres onderneming:        ……………………………………………………………….. 

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

BTW/Ondernemingsnummer:       ……………………………………………………………….. 
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