
 
 
        Hasselt, 7 september 2018 
Beste ouder 
Beste ondernemer, 
 
Als Ouderraad van het Virga Jessecollege in Hasselt dragen we bij aan het welbevinden 
van de kinderen in onze school. 

De Ouderraad is een verzameling van vrijwilligers die begaan zijn met wat er reilt en zeilt 

in en rond de school. 

In onze visie heeft de Ouderraad drie kerntaken: 

1) Het ondersteunen van de school en projecten van de leerlingen. 

Enkel voorbeelden hiervan zijn de turnzakjes met het logo van de school die alle 

eerstejaars krijgen, onze steun aan het kunstproject, de digitale uurwerken in  de 

klaslokalen, de soepbedeling voor de leerlingen tijdens de middagpauze, de sportploegen, 

de busreis terug van Scherpenheuvel… 

 

2) Ouders en leerlingen bij elkaar brengen. 

Als Ouderraad organiseren we minstens één keer per jaar een lezing over een actueel 

thema. Daarnaast zijn er o.a. ook de Kerstbubbels (tijdens de oudercontacten), de Ontbijt-

Express, de barbecue op het schoolfeest en onze stand tijdens de Dwars door Hasselt; 

 

3) Ouders vertegenwoordigen bij de directie en in de inspraakorganen van de school. 

Tijdens de vergaderingen van de Ouderraad worden problemen aangekaart bij de directie 

en wordt er samen naar een oplossing gezocht.  

 

We vergaderen acht keer per jaar met de directie en een delegatie van de leerkrachten. 

We hebben vertegenwoordigers in de schoolraad en volgen ook de vergaderingen van de 

klaskapiteins mee op. 

 
Maar bij dit alles is élke hulp van ouders meer dan welkom, zowel logistiek als 
financieel. 
 
Bent u ondernemer? Of werkt u voor een bedrijf dat zichzelf wat extra in the picture wil 
zetten? Speciaal voor u ontwikkelden we drie mogelijkheden om de Ouderraad van het 
Virga Jessecollege te sponsoren. 
 
Gouden partnerschap: 250 euro 
Uw logo wordt groot vermeld  

1) tijdens ál onze activiteiten:  zoals op onze stand bij Dwars door Hasselt, tijdens 
onze ouderlezing, de Kerstbubbels, het Collegefeestfeest en op de flyer in de 
Ontbijt-Express-box. 



2) Op onze website www.vjcouderraad.be en op onze facebookpagina Ouderraad 
Virga Jessecollege 

 
Zilveren partnerschap: 175 euro 
Uw logo wordt middelgroot vermeld  

1)  tijdens de volgende activiteiten:  op onze stand bij de Dwars door Hasselt  en op de 
flyer in de Ontbijt-Express-box. 

2) Op onze website www.vjcouderraad.be en op onze facebookpagina Ouderraad 
Virga Jessecollege 

 
Bronzen partnerschap: 100 euro.  
Uw logo wordt klein vermeld op de website www.vjcouderraad.be. 
 
U kan uiteraard ook steeds een vrije gift uit sympathie doen, zonder dat we hiervoor uw 
logo vermelden. 
  
Wenst U ons te ondersteunen op een andere manier die U beter past (bijvoorbeeld door 
een gift in natura), laat het ons zeker weten.  
 
We hopen u in de toekomst als één van onze partners te mogen begroeten. Hiervoor 
duidt U eenvoudig op de volgende pagina het partnerschap van uw keuze aan en bezorg 
ons dit ondertekend terug. U krijgt daarna van ons een factuur voor uw boekhouding. 
Deze kan u betalen via overschrijving naar het rekeningnummer BE24 0688 9484 5538. 
 
Alvast bedankt voor uw steun 
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JA, ik word in schooljaar 2018-2019 partner van de Ouderraad van het VJC en ik 
verbind me tot het betalen van het volgende sponsorbedrag ten voordele van de 
Ouderraad KaSO Hasselt KJ-SJ, Virga Jessecollege, Guffenslaan 27 te 3500 Hasselt, 
volgens de aangeduide formule 
 
0 Gouden partnerschap: 250 euro 
Mijn logo wordt groot vermeld  

3) tijdens álle activiteiten:  zoals op de stand bij de Dwars door Hasselt, tijdens de 
ouderlezing, de Kerstbubbels, het Collegefeestfeest en op de flyer in de Ontbijt-
Express-box. 

4) Op de website www.vjcouderraad.be en op de facebookpagina Ouderraad Virga 
Jessecollege 
 

0 Zilveren partnerschap: 175 euro 
Mijn logo wordt middelgroot vermeld  

1)  tijdens de navolgende activiteiten:  op de stand bij de Dwars door Hasselt op de 
flyer in de Ontbijt-Express-box. 

2) Op de website www.vjcouderraad.be en op de facebookpagina Ouderraad Virga 
Jessecollege 

 
0 Bronzen partnerschap: 100 euro.  
Mijn logo wordt klein vermeld op de website www.vjcouderraad.be. 
 
0 Vrije gift: ik wens een vrije gift te doen van ………………………. euro. 
 
Identificatiegegevens 
 
Naam: 
BTW nummer: 
Adres: 
 
Tel: 
e-mail: 
Naam van de verantwoordelijke: 
Handtekening van de verantwoordelijke: 
 
U kan de ingevulde en ondertekende sponsorfiche faxen, mailen of per post versturen 
naar:  
Godfrey Lesire 
Voorzitter 
Lievehereboomstraat 118 
3720 Kortessem 

http://www.vjcouderraad.be/
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Fax: 011/72.72.62  -  Mail: glesire@gmail.com 
 
Na ontvangst van deze fiche wordt U verder gecontacteerd voor uw logo & facturatie. 
 
De partner die wilt dat haar logo, merk of lettertype wordt gebruikt voor de melding of 
publicatie levert hiervoor alle materialen, op haar kosten en klaar voor druk. Bij het 
ontbreken van het materiaal, bij foutief materiaal, bij niet tijdig bezorgen ervan, plaatst 
de ouderraad de vermelding op een door haar verkozen wijze, zonder dat zij hiervoor 
aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat zij hiervoor een schadevergoeding 
dient te betalen. 
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