
ST-LUDGARDIS SCHOTEN
SPONSORDOSSIER/18 

TUINFEEST/NVDV



WELKOM

Beste ouder(s), sympathisanten & kandidaat-sponsors

Sint-Ludgardis Schoten serveert u jaarlijks twee  
topevenementen. En daarvoor hebben we ook uw  
steun nodig! Wie nog niet vertrouwd is met deze jaarlijkse 
tradities, lees dan zeker verder. Maar nog belangrijker ... 
lees ook hoe u kan bijdragen tot het succes van deze events.

Het ‘tuinfeest’: altijd een feestelijke dag waarin de  
kinderen centraal staan, een dag met tal van leuke attrac-
ties en een BBQ-festijn als feestelijke afsluiter. Met het lu-
dieke thema ‘Proud to be fout’ hopen we u talrijk te mogen  
verwelkomen op zaterdag 2 juni 2018. 

De ‘Nacht van de Vriendschap’: een glamoureuze avond 
waar de school, ouders en vrienden feestelijk samenbrengt. 
In een vriendschappelijk kader, met een rijkelijk diner en 
stevige party. We hopen met u het glas te heffen op  
zaterdag 6 oktober 2018 op onze ‘Night of mystery’.

Sponsors gezocht ...
Beide evenementen zorgen, samen met de acties van de 
andere comités van de ouderraad,  voor extra financiële 
middelen waarmee relevante projecten mogelijk gemaakt 
worden. En hiervoor hebben we dus uw hulp nodig…

Wij bieden onze potentiële sponsors 2 schitterende evene-
menten aan, waarbij uw zaak of merk mag rekenen op een 
mooie visibiliteit bij pakweg 600-tal gezinnen uit de regio! 
Hoe uw bedrijf daar deel uit van kan maken, leggen we op 
de volgende pagina’s graag uit.

Wij hopen op uw steun te mogen rekenen en willen u nu 
alvast bedanken voor uw bijdrage.  

Met feestelijke groeten

Sint-Ludgardis feestcomité







SPONSORFORMULES 2018

1. GOLD (€ 1.950 - exclusief voor 1 sponsor)
• Backcover in het sponsorboekje Tuinfeest & NVDV
• Op NVDV:

• 1 VIP-tafel voor 12 pax + aperitief + 2 flessen cava (t.w.v. € 540)
• 2 statafels in de dansruimte
• Logo op de drankenbons
• Logo op alle communicatie omtrent het event (website, facebook, flyer …)

2. SILVER (€ 1.250)
• 1 pagina in het sponsorboekje Tuinfeest & NVDV
• Op NVDV:

• 1 VIP-tafel voor 10 pax + aperitief + 2 flessen cava (t.w.v. € 450)
• Logo op de drankenbons
• Logo op alle communicatie omtrent het event (website, facebook, flyer …)

3. BRONZE (€ 650)
 
• 1/2 pagina in het sponsorboekje Tuinfeest & NVDV
• Op NVDV:

• 1 VIP tafel voor 8 pax + aperitief + 1 fles cava (t.w.v. € 360)

4. BLUE (€ 350)
• 1/2 pagina in het sponsorboekje Tuinfeest & NVDV

5. UIT SYMPHATIE (€ 200)
• Naam- of logovermelding in het sponsorboekje Tuinfeest & NVDV

 

BESTELLEN OF MEER INFO NODIG?  
SHOP.OLS-SCHOTEN.BE



FEESTCOMITIE 2017/2018



ALLES OP EEN RIJTJE ...
Een gegarandeerde visibiliteit bij een 
600-tal gezinnen uit uw regio op deze 
twee events. Een niet te missen kans 
voor uw zaak of merk.

Wat mag u verwachten:

Een heus Sint-Ludgardis-sponsorboekje,  
gegeerd op school en in de regio waarin  
sponsors uitgebreid aan bod komen.
De volgende uitgave komt er naar aan-
loop van het ‘Tuinfeest’ op 2 juni 2018.

Op de ‘Nacht van de Vriendschap’  
(zaterdag 6 oktober 2018) voorzien we 
opnieuw visibiliteit in een nieuw spon-
sorboekje waarbij u ook de kans krijgt 
om uw relaties in een VIP-formule uit te 
nodigen op deze professioneel georgani-
seerde en feestelijke avond. Maar ook  
uw logo wordt op andere dragers mee- 
genomen (website, welkomstbord,  
Facebook ...)

Beide evenementen bieden wij steeds 
samen aan in verschillende sponsorfor-
mules. Mis deze kans niet om uzelf, uw 
bedrijf of uw merk te profileren en te 
engageren! 

NOG VRAGEN?

Voor alle bijkomende informatie kan  
u steeds contact opnemen met het  
feestcomité via
feestcomite@sintludgardis-schoten.be




