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De Oudervereniging basisschool Omer Wattez is een vzw opgericht op 23 mei 2005. De 

stichtende leden bestonden uit Paul Den Haese, Remi Coucke, Luc Brabants, Hilde Van 

Belleghem en Stan De Wolf. De nieuwe vzw was een doorstart naar vernieuwing vanuit 

enerzijds de bestaande vriendenkring en anderzijds het toenmalige oudercomité. 

Vandaag zijn wij een enthousiaste groep ouders die met veel inzet en overtuiging de 

schouders zetten onder de organisatie van verschillende activiteiten binnen de 

schoolmuren van Omer Wattez. 

Elk schooljaar staan wij , samen met een pak ouders, leerkrachten, vrijwilligers en 

sympathisanten, garant voor een puike organisatie van o.a. de Kaas- & Wijnavond, het 

Ontbijtpakket, de Wafeltjesbak, het Schoolfeest en de Quiz. Deze activiteiten zijn jaar op 

jaar een succes en oogsten veel bijval bij de ouders, de familie van de kinderen en de 

inwoners in de regio van Maarkedal, Ellezelles, Oudenaarde, Brakel en Ronse. 

Bovendien zorgt de opbrengst voor een belangrijke bijdrage waardoor het mogelijk is 

voor de school om heel wat  extra’s te doen voor de kinderen die er school lopen. 

We kunnen de oudervereniging kortweg samenvatten als een werking die kwaliteit, uitstraling, 

plezier en engagement combineert. 

Kan ook uw bedrijf bijdragen? Uiteraard! Uw ondersteuning is van wezenlijk belang voor 

onze vereniging en de basisschool Omer Wattez. Dankzij uw steun kunnen wij kwaliteit 

blijven garanderen, werkt u mee aan de uitstraling van de school en de investering in 

aankopen voor onze kinderen. In ruil hiervoor garanderen wij de promotie van uw bedrijf 

bij de honderden deelnemers aan onze verschillende activiteiten. 

Twijfelen? Neen! Doen…! 

In het kort 
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De Oudervereniging basisschool Omer Wattez heeft een aantal belangrijke 

doelstellingen die we jaar op jaar trachten te realiseren: 

• Het motto van onze oudervereniging is kwaliteit! Inzet combineren met gedrevenheid en 
enthousiasme. 

• De oudervereniging is een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van een goede schoolwerking. 
Zij draagt bij tot verbondenheid en betrokkenheid, maar ook tot een positief schoolklimaat 
met bruggen tussen de ouders, het lerarenkorps en uitstraling naar de lokale gemeenschap. 

• Naast een gestroomlijnde organisatie van activiteiten wordt veel belang gehecht aan plezier 
en ontspanning.  Het is een unieke gelegenheid voor ouders om elkaar te ontmoeten. 

• Om efficiënt en doelgericht te kunnen werken bestaat de vereniging uit 3 actieve cellen die 
elk hun eigen accenten leggen. De Cel Pedagogie, de Cel Public Relations en de Cel 
Festiviteiten bestaan elk uit een groep van een 5 tot 10-tal vaste medewerkers en komen 
ongeveer één maal per maand samen. 

• De opbrengst wordt niet opgepot op een spaarrekening maar wordt direct geïnvesteerd in 
projecten, acties en aankopen voor de school ten voordele van de kinderen die er vandaag 
school lopen. 

• Binnen de organisatie van activiteiten hebben wij een uitdrukkelijke voorkeur voor lokale 
zelfstandigen en bedrijven. Als school willen wij niet op een eiland wonen, maar ingebed zijn 
in de gemeente Maarkedal en het lokale sociale, culturele en economische gebeuren. 

• We willen als school en vereniging ook ons sociaal engagement uitspreken via de jaarlijkse 
gift aan een sociaal project uit de regio of dat verwant is aan de school. 

Wat doet de vzw? 

http://www.oweetje.be/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De speelhut “Widafre”  voor alle 

kinderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Interactieve beamers in alle klassen van de lagere 

 
 

 
 

 

Rubberen tegelvloer onder de speeltuigen Stripotheek op wielen 

Enkele realisaties 
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• Afdruk van uw logo of foto van uw bedrijf op een papieren tafelonderlegger 

(kleur): onderleggers (beschikbare ruimte 100 mm x 55 mm) tijdens tijdens het 

schoolfeest (april 2016) EN de "Kaas-en wijnavond" (oktober 2016) 

• Logo of foto van uw bedrijf/handelszaak op 2 tv-schermen tijdens tijdens het 

schoolfeest (april 2016)EN tijdens de "Kaas-en wijnavond" (oktober 2016) 

• Projectie van het logo of de foto van uw bedrijf/handelszaak tijdens de jaarlijkse 

Quiz (februari 2016) : voor de quiz, na de quiz en tijdens de pauze. 

• 2 gratis kaarten voor de "Kaas-en wijnavond" en 2 gratis kaarten voor het 

schoolfeest (totale waarde   64 euro) 

• Vermelding op de website www.oweetje.be in een platinum kader met link naar 

uw website (zie voorbeeldfoto onderaan) 

• Logo op flyer bij de geprinte nieuwsbrief ( 2 edities per jaar) 

• Infomercial video clip gemaakt door professioneel bedrijf van 3 minuten ter 

promotie van uw bedrijf, zichtbaar op onze website en ook door Uzelf te gebruiken. 

• Een ontvangstbewijs wordt u nagestuurd. 

FORMULE PLATINUM 500 euro 

http://www.oweetje.be/
http://www.oweetje.be/


 

 

 
 
 
 

 
 

• Afdruk van uw logo of foto van uw bedrijf op een papieren tafelonderlegger 

(kleur): onderleggers (beschikbare ruimte 100 mm x 55 mm) tijdens het schoolfeest 

(april 2016)EN tijdens de "Kaas-en wijnavond" (oktober 2016) 

• 2 gratis kaarten voor de "Kaas-en wijnavond" en 2 gratis kaarten voor het 

schoolfeest (totale waarde   64 euro) 

• Vermelding logo op de website www.oweetje.be in een gouden kader met link 

naar uw website. 

• Logo op flyer bij de geprinte nieuwsbrief ( 2 edities per jaar) 

• (zie voorbeeldfoto onderaan) 

• Een ontvangstbewijs wordt u nagestuurd. 

 

 

 

FORMULE GOUD 150 euro 
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• Afdruk van uw logo of foto van uw bedrijf op een papieren tafelonderlegger (kleur): 

onderleggers (beschikbare ruimte 100 mm x 55 mm) tijdens het schoolfeest (april 

2016)EN tijdens de "Kaas-en wijnavond" (oktober 2016) 

• Naamvermelding op de website www.oweetje.be in een gewoon kader (zie 

voorbeeldfoto onderaan) 

• Een ontvangstbewijs wordt u nagestuurd. 

 
 
 
 

 
 

FORMULE ZILVER 75 euro 

http://www.oweetje.be/
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• Mocht U vragen hebben bij dit dossier, dan kunt U steeds terecht bij de Raad van 
Bestuur van de Oudervereniging of de cel PR. 

• Gelieve ons ook zo snel mogelijk te bevestigen welke van de formules U zich wenst in 
te schrijven. Plaatsen zijn beperkt. 

• U kunt dit doen door zo snel mogelijk ons dit document op te sturen en over te 
schrijven op volgend rekening nummer van de VZW Oudervereniging Omer Wattez. 

  BE70 9730 4332 9025 

Overzicht Sponsor formules 

  wanneer Zilver Goud Platinum 
Onderleggers Logo kleur afgedrukt Schoolfeest x x x 

Onderleggers Logo kleur afgedrukt Kaas en Wijnavond x x x 

Logo getoond op 2 TV schermen Schoolfeest 
x x x 

Logo getoond op 2 TV schermen Kaas en Wijnavond 
x x x 

Projectie van logo voor, na en tijdens pauze Kwis 
  x x 

gratis Kaarten Kaas en Wijnavond   2 2 

gratis Kaarten Schoolfeest   2 2 

Sponsor Flyer Nieuwsbrief     x x 

Website vermelding   x x x 

Ontvangsbewijs   x x x 
Infomercial/publireportage Promotie filmp 2-3 
minuten profesioneel gemaakt of professionele 
geanimeerd logo 

 

    x 

Kostprijs   € 75,00 € 150,00 € 500,00 

Voornaam  

Familienaam  

Naam Bedrijf  

Adres Bedrijf  

Gewenste formule (Platinum ; goud; zilver)  

Te Betalen Bedrag  
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Oudervereniging basisschool Omer Wattez vzw 

p.a. Schoolstraat 2 9688 Maarkedal 

 
 
 
 

Basisschool Omer Wattez : 055/45.57.88 

 
 
 
 
 
 

bs.schorisse@g-o.be    
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www.facebook.com/oweetje 

Contactgegevens 
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