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SPONSORDOSSIER  

editie schooljaar 2019-2020 
 
 
 
Sedert 2005 organiseert de afdeling TECHLINK van de Confederatie 
Bouw West-Vlaanderen de “Scholenwedstrijd Sanitair & 
Verwarming”, een uiterst gesmaakt initiatief en nog steeds een 
voorbeeld voor de sector.  
 
Aangezien onze sector al jaren kampt met een nijpend tekort aan 
arbeidskrachten vinden we het onze taak om middelbare scholen te 
ondersteunen. Zonder vakmensen draaien onze bedrijven niet.  
 
De opleiding tot installateur verdient dan ook een duwtje in de rug! 
 

De scholenwedstrijd in het kort… 
 
Elke school maakt een waarheidsgetrouwe installatie sanitair en 
verwarming met diverse toestellen en leidingen, waarbij de theorie wordt 
omgezet in de praktijk.  
 
Tegen het einde van het schooljaar worden de installaties in de scholen 
grondig beoordeeld door de vakjury en wordt de theoretische en 
praktische kennis van de leerlingen getest door het stellen van diverse 
vragen over basiskennis en de gemaakte installatie en door het laten 
uitvoeren van kleine praktische proeven. 
 
Op het einde van het schooljaar organiseren we een prijsuitreiking 
waarbij elke school een waardebon van 350 tot 450 € ontvangt waarmee  
materialen kunnen aangekocht worden voor hun school.  
 

Alle informatie over het project: www.scholenwedstrijd.be.   

 
Voor de praktische organisatie en verdere uitbouw van de 
scholenwedstrijd hebben wij middelen nodig. Gelukkig kunnen wij 
elk jaar op steun rekenen vanuit de sector. Dankzij de materiële en 
financiële steun kunnen wij dit uniek project organiseren. 
 
Hoe kan u het project steunen, en welke return krijgt u hiervoor terug? 
Dit kom je te weten in deze brochure. Als er iets niet duidelijk is, of heb 
je nog vragen? Contacteer hiervoor Gerd Decoene op 056/26.81.41. 
 
Wij hopen alvast dat ook uw bedrijf (terug) zal meewerken, en willen je hiervoor op voorhand al bedanken!  

 
 

 
 

 
 

 

http://www.scholenwedstrijd.be/
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Hoe kan u de scholenwedstrijd ondersteunen? 
 
 
Om de scholenwedstrijd sanitair & verwarming te kunnen organiseren, hebben we zowel financiële als materiële 
sponsoring nodig. Hiervoor kunnen we gelukkig beroep doen op een aantal trouwe bedrijven uit de sector. 
 
Er zijn diverse sponsorpakketten mogelijk, met elk hun eigen voordelen in return voor uw steun (zie verder): 
 
 

“GOLD” sponsoring (financiële steun vanaf 1.000 €) 
 
U wordt een GOLD-sponsor indien u volgende sponsoring toekent: 

• een financiële sponsoring voor een bedrag van minstens 1.000 €. Er wordt een factuur opgemaakt in de maand 
januari van het desbetreffend schooljaar (voor deze editie begin 2020 – betaling na ontvangst van factuur);  

• eventueel aangevuld met de levering van gadgets voor in de giftbag die tijdens de prijsuitreiking aan de 
leerlingen wordt gegeven (ca. 50 à 60 stuks, afhankelijk van het aantal leerlingen)   

 
 

“SILVER” sponsoring (materiële steun + financiële steun van 250 €) 
 
U wordt een SILVER-sponsor indien u volgende sponsoring toekent: 

• een materiële sponsoring met 9 materiaalpakketten (voor de 9 scholen), met name materialen die in de 
opdrachtinstallatie vervat zitten en de scholen dus nodig hebben om hun installatie op te bouwen 

o voorbeelden: aanlevering van een bepaald type leidingen en bijhorende koppelstukken, aanlevering van 
een bepaald type toestel, etc.; 

o de aangeleverde materialen worden uiteraard verwerkt in de opdracht; 
o materialen moeten geleverd worden tegen 15 oktober 2019: ofwel rechtstreeks in de negen scholen, 

ofwel in de Confederatie Bouw te Kortrijk); 

• én een financiële sponsoring voor een bedrag van minstens 250 €. Er wordt een factuur opgemaakt in de maand 
januari van het desbetreffend schooljaar (voor deze editie begin 2020 – betaling na ontvangst van factuur);  

• eventueel aangevuld met de levering van gadgets voor in de giftbag die tijdens de prijsuitreiking aan de 
leerlingen wordt gegeven (ca. 50 à 60 stuks, afhankelijk van het aantal leerlingen)   

 
 

“BRONZE” sponsoring (financiële steun vanaf 250 €) 
 
U wordt een BRONZE-sponsor indien u volgende sponsoring toekent: 

• een financiële sponsoring voor een bedrag van minstens 250 €. Er wordt een factuur opgemaakt in de maand 
januari van het desbetreffend schooljaar (voor deze editie begin 2020 – betaling na ontvangst van factuur); 

• eventueel aangevuld met de levering van gadgets voor in de giftbag die tijdens de prijsuitreiking aan de 
leerlingen wordt gegeven (ca. 50 à 60 stuks, afhankelijk van het aantal leerlingen)   

 
 
We hebben daarnaast nog peter-groothandelaars, die ons zowel een financiële sponsoring van 500 € én een 
materiële steun voor de installatie van een school geven. Zij zijn een belangrijke partner voor de scholenwedstrijd en 
krijgen eveneens de voordelen zoals onze Silver-sponsors.  
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Welke return krijgt u als sponsor? 
 
Het spreekt voor zich dat wij onze sponsors een zo groot mogelijke return willen bieden, als dank voor de steun. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de concrete voordelen als sponsor, afhankelijk van het gekozen 
sponsorpakket “bronze”, “silver” of “gold”.  
 

• Uw logo (met doorklik naar uw eigen site) op de sponsorpagina op 
onze site www.scholenwedstrijd.be  

• Uw logo in klein formaat op het publiciteitsbord die in elke school aan 
de installatie wordt opgehangen  

• Uw logo op de uitnodiging van de prijsuitreiking (wordt verstuurd naar 
pers, leerlingen, scholen, sponsors, installateurs en genodigden) 

• Uw logo wordt meermaals vertoond tijdens de prijsuitreiking (o.a. 
tijdens de slideshow en op de tv-schermen in de zaal) 

• Uw logo wordt gedrukt op de grote publiciteitsborden die ter 
gelegenheid van de prijsuitreiking worden gemaakt (voor aanduiding 
locatie en voor publiciteit op de groepsfoto)  

• Uw aanwezigheid op de prijsuitreiking in juni 

• Vermelding van uw steun in de persberichten 

   

• Uw logo (met doorklik naar uw eigen site) ook op de startpagina van 
onze site www.scholenwedstrijd.be (niet enkel op de sponsorpagina) 

• Uw logo in groter formaat op het publiciteitsbord die in elke school aan 
de installatie wordt opgehangen 

• Uitnodiging om aanwezig te zijn op de startvergadering met de 
scholen (in het begin van het schooljaar) – netwerkmoment met de 
leerkrachten van de scholen en peter-groothandelaars 

• Mogelijkheid om in de scholen toelichting te geven over de 
aangeleverde materialen – leer de toekomstige vakmensen op een 
correcte wijze met jullie materialen werken! 

• Mogelijkheid om extra promotie te maken tijdens de prijsuitreiking via 
rollup-banner of kleine stand 

 

• Uw logo op de roll-up banner van de scholenwedstrijd, die bij de 
installatie in alle scholen staat opgesteld, alsook bij de prijsuitreiking 

• Mogelijkheid om korte publiciteit via onze Facebook-pagina te posten 

 

 

Aanvullende mogelijkheid voor extra publiciteit bij de jonge, toekomstige vakmannen: 
 
Tijdens de prijsuitreiking in juni worden waardebonnen uitgereikt aan alle scholen. Maar wij vinden het belangrijk dat 
ook alle leerlingen die zich ten volle hebben ingezet voor de scholenwedstrijd ook iets verdienen. Daarom geven we 
alle leerlingen (ca. 50 à 60 personen) een giftbag met daarin heel wat leuke of handige gadgets / tools. Als 
sponsor kan je hiervoor gadgets/tools aanleveren. Op die manier krijg je extra publiciteit bij de jongeren.  
 

Bevestig vandaag nog uw steun ! 
 
Gelieve bijgaand formulier ingevuld terug te sturen naar info@scholenwedstrijd.be. 
Vergeet niet om ook uw logo door te sturen, zodat we dit in de desbetreffende communicatie kunnen opnemen. 
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ANTWOORDFORMULIER SPONSOR 
 
 

Gelieve dit formulier ingevuld terug te bezorgen 
aan de Confederatie Bouw via info@scholenwedstrijd.be of fax 056/268145.  

 
 
 

  JA, wij wensen de scholenwedstrijd sanitair & verwarming ondersteunen via volgend sponsorpakket: 

 

❑  BRONZE: financiële sponsoring van ………… € (minstens 250 €) 

❑  SILVER: financiële sponsoring van ………… € (minstens 250 €) 

+ materiële steun door aanlevering van 9 gelijke materiaalpakketten, namelijk: 

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

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

 levering te voorzien tegen 15 oktober (af te spreken met secretariaat).  

 opgelet: voorzie ook documentatie voor de leerlingen (plaatsingsinstructies, folders, etc.)! 

❑  GOLD:  financiële sponsoring van ………… € (minstens 1.000 €) 

 
 
Firmanaam:  ....................................................................................................................................................................  

Contactpersoon:  ............................................................................................................................................................  

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

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

BTW:  ..............................................................................................................................................................................  

Telefoon:  ........................................................................................................................................................................  

Mailadres:  ......................................................................................................................................................................  

Website (*):  ....................................................................................................................................................................  

 

(*) link die aan uw logo moet gekoppeld worden als doorklik naar uw eigen website 

 
 

Vergeet niet om het logo van uw firma door te sturen via mail naar info@scholenwedstrijd.be  
zodat we het kunnen opnemen op de website en diverse documenten. 
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