
Sponsorformulier 

 

Hoe kunt u sponsoren?  

- U sponsort één van de vermelde didactische, pedagogisch waardevolle toestellen of materialen of u sponsort 

een bedrag voor het grote ICT project. 

- Indien u in natura of op een andere manier wenst te sponsoren, laat u dat weten via 

collegemelleinnoveert@collegemelle.be 

 

Wat kunnen we u aanbieden? 

- Op uw vraag vermelden wij uw naam als sponsor op het toestel / materiaal. 

- Vanaf een sponsorpakket van € 200 nodigen we u uit voor een uniek netwerkmoment voor onze sponsors. U zal 

er ook een mooi aandenken van de school ontvangen.  

- Vanaf sponsorbedragen van € 1.000 overleggen we of we kunnen bijdragen tot de naambekendheid van uw 

bedrijf. Wij nemen hiervoor contact op met u.  

 

Hoe kunt u intekenen? 

- U stuurt dit formulier (per post of mail), nauwkeurig ingevuld, op naar:  
Directie College Melle, Brusselsesteenweg 459, 9090 Melle / collegemelleinnoveert@collegemelle.be 
 

- En u schrijft het passende bedrag over naar:  

Rekeningnummer BE03 9730 2711 6584 – College Melle Innoveert 

 

Naam: .................................................................................................................................................................................................. 

Adres: .................................................................................................................................................................................................. 

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

E-mail + telefoonnummer: .......................................................................................................................................................... 

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

 

U sponsort één of meerdere items uit de verschillende toestellen en materialen of u schenkt ons een bedrag voor het grote 

ICT project. Gelieve 

- in de eerste kolom aan te kruisen wat u wil sponsoren  

- in de tweede kolom het aantal eenheden aan te duiden dat u wenst te sponsoren 

- in de laatste kolom het totaal bedrag te vermelden dat u sponsort. 

Wenst u uw naam vermeld te zien als sponsor? Ja / Neen (aanduiden aub): Indien ja, de volgende naam.................................... 

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

1 / Het College investeert in de verdere uitbouw van het internaat 

 Aantal Toestel of materiaal Prijs per 

eenheid 

Totaal bedrag 

 1 Set van 2 grote muziekboxen € 599  

 1 Muziekinstallatie € 799  

  Flatscreen € 1.349  

  Pakket creamateriaal € 50  

  Laptop € 600  

  Printer € 150  

  Pakket zwembadmateriaal € 60  

  Beamer  € 749  

 

 

mailto:collegemelleinnoveert@collegemelle.be


2 / Het College investeert in sport- en speelplaatsinfrastructuur 

 Aantal Toestel of materiaal Prijs per 

eenheid 

Totaal bedrag 

  Aanleg kunstgraszone speelplaats middelbaren (/ m²) € 25 / m²  

 1 Betonnen tafeltennis € 1.747  

 1 Betonnen tafelvoetbal € 2.000  

 1 Hockeyploeg uitrusting € 1.049  

 1 Schoolplein speelkoffer 1ste en 2de leerjaar € 333  

 1 Schoolplein speelkoffer 3de en 4de leerjaar € 357  

 1 Schoolplein speelkoffer 5de en 6de leerjaar € 376  

 1 Schoolplein speelkoffer 1ste en 2de middelbaar € 394  

 

3 / Het College investeert in een bijkomende wetenschapsklas 

 Aantal Toestel of materiaal Prijs per 

eenheid 

Totaal bedrag 

 1 Beamer € 749  

  Energieblokken  € 775  

  Zuurbestendige kasten voor labo  € 3.000  

  Materiaalkasten  € 625  

 1 Spoelbakmeubel € 1.100  

  Practicumtafel € 165  

 1 Meetwiel + teller € 42  

 1 Kleurenschijf Newton € 49  

 1 Set dynamometers € 150  

 1 Multimeter analoog €35  

 1 Decibel meter € 91  

 1 Startset elektriciteit € 104  

 1 Galileo thermometer € 30  

 

4 / Het College investeert in een groot ICT project 

 € 50 

 € 100 

 € 150 

 € 200 

 € 500 

 … 

 

Handtekening:         Datum: 

 

 

 

 

 

Directie, personeel, leerlingen en oud-leerlingenbond (KOMB) danken u van harte.  


