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Mevrouw, 
Mijnheer, 
 
 
Het Sociaal Fonds van de Burgemeester vzw organiseert opnieuw het “Ontbijt met de 
Burgemeester”.  
 
Hierbij worden drie Oostendse generaties betrokken: de grootouders, die het collectieve 
geheugen van onze stad belichamen, de ouders, die de stad hebben zien evolueren in 
positieve zin en tot slot de kinderen, de toekomst van onze stad. 
 
Deze ontbijthappening vindt plaats op zondag 13 oktober 2019 van 08.30 tot 12.00 uur in de 
Erehal van het Kursaal van Oostende.  
 
De opbrengst van het “Ontbijt met de Burgemeester” wordt zoals steeds geschonken aan 
diverse Oostendse sociale en/of filantropische verenigingen. 
 
Gezien de deelnameprijs aan het buffet bewust democratisch wordt gehouden halen wij de 
opbrengsten voor deze giften vooral uit sponsoring. Indien u interesse hebt, dan vindt u de 
diverse mogelijkheden in de bijlage. 
 
Meer informatie is te bekomen op het secretariaat van het Sociaal Fonds, Vindictivelaan 1 in 
Oostende, T. 059/25.80.22, GSM 0494/51.43.35,  
e-mail: ontbijtmetdeburgemeester@gmail.com. 
 
Meer info op de website: www.tommelein.com. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Bart Tommelein 
Burgemeester 
Voorzitter van het Sociaal Fonds 
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Hoofdsponsor: 2.500 euro (excl. btw) 
 
Visuele aanwezigheid ter aankondiging van het “Ontbijt met de Burgemeester” 
De naam of het logo van de sponsor wordt vermeld in of op: 

- op de website: www.tommelein.com  
- de inkomkaart – verdeeld aan alle deelnemers aan het ontbijt 
- de persmap 

Persoonlijke uitnodiging voor de persconferentie ter aankondiging van “Ontbijt met de Burgemeester” 
 
Visuele aanwezigheid op het “Ontbijt met de Burgemeester” 

- één volledige pagina z/w in de brochure 
- mogelijkheid tot het hangen van een publicitaire vlag of spandoek 

 
Persoonlijke aanwezigheid op het “Ontbijt met de Burgemeester” 

- 5 gratis toegangskaarten voor het ontbijt 
 
Persoonlijke aanwezigheid nà afloop van het “Ontbijt met de Burgemeester” 

- persoonlijke uitnodiging voor de persconferentie en het overhandigen van de cheques aan de 
liefdadigheidsinstellingen 

- persoonlijke uitnodiging voor de receptie ter afsluiting van het evenement 
- de naam of het logo van de sponsor wordt vermeld in of op de persmap 

 
 
1ste Nevensponsor: 1.500 euro (excl. btw) 
 
Visuele aanwezigheid ter aankondiging van het “Ontbijt met de Burgemeester” 
De naam of het logo van de sponsor wordt vermeld in of op: 

- op de website: www.tommelein.com  
- de inkomkaart – verdeeld aan alle deelnemers aan het ontbijt 
- de persmap 

Persoonlijke uitnodiging voor de persconferentie ter aankondiging van “Ontbijt met de Burgemeester” 
 
Visuele aanwezigheid op het “Ontbijt met de Burgemeester” 

- één volledige pagina z/w in de brochure 
 
Persoonlijke aanwezigheid op het “Ontbijt met de Burgemeester” 

- 3 gratis toegangskaarten voor het ontbijt 
 
Persoonlijke aanwezigheid nà afloop van het “Ontbijt met de Burgemeester” 

- persoonlijke uitnodiging voor de persconferentie en het overhandigen van de cheques aan de 
liefdadigheidsinstellingen 

- persoonlijke uitnodiging voor de receptie ter afsluiting van het evenement 
- de naam of het logo van de sponsor wordt vermeld in of op de persmap 

http://www.hetontbijt.be/
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Nevensponsor: 800 euro (excl. btw)  
 
Visuele aanwezigheid ter aankondiging van het “Ontbijt met de Burgemeester” 
De naam of het logo van de sponsor wordt vermeld in of op: 

- op de website: www.tommelein.com  
- de persmap 

Persoonlijke uitnodiging voor de persconferentie ter aankondiging van “Ontbijt met de Burgemeester” 
 
Visuele aanwezigheid op het “Ontbijt met de Burgemeester” 

- één halve pagina z/w in de brochure 
 
Persoonlijke aanwezigheid op het “Ontbijt met de Burgemeester” 

- 2 gratis toegangskaarten voor het ontbijt 
 
Persoonlijke aanwezigheid nà afloop van het “Ontbijt met de Burgemeester” 

- persoonlijke uitnodiging voor de persconferentie en het overhandigen van de cheques aan de 
liefdadigheidsinstellingen 

- persoonlijke uitnodiging voor de receptie ter afsluiting van het evenement 
- de naam of het logo van de sponsor wordt vermeld in of op de persmap 

 
 
Sponsor publiciteit 
 
Visuele aanwezigheid ter aankondiging van het “Ontbijt met de Burgemeester” 
Persoonlijke uitnodiging voor de persconferentie ter aankondiging van “Ontbijt met de Burgemeester” 
 
Visuele aanwezigheid in de brochure van het “Ontbijt met de Burgemeester” 
 

- Volledige kaft op de rugzijde in kleur 600,- euro 
- Volledige kaft op de binnenzijde in kleur 450,- euro 
- Volledige bladzijde (12 x 18 cm)  350,- euro 
- Halve bladzijde (12 x 8,5 cm)  180,- euro 
- 1/4 bladzijde (6 x 8,5 cm)     95,- euro 

 
Prijzen: excl. 21% btw 
 
Persoonlijke aanwezigheid nà afloop van het “Ontbijt met de Burgemeester” 

- persoonlijke uitnodiging voor de persconferentie en het overhandigen van de cheques aan de 
liefdadigheidsinstellingen 

- persoonlijke uitnodiging voor de receptie ter afsluiting van het evenement 
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ONTBIJT MET DE BURGEMEESTER 
Zondag 13 oktober 2019 

 
TERUG STUREN VÓÓR 15 SEPTEMBER 2019 
ontbijtmetdeburgemeester@gmail.com 
 
Ondergetekende sponsort het “Ontbijt van de Burgemeester”. 
 
Naam van de firma:…………………………………………BTW nr: ………………….. 
 
Adres:……………………………………………………………………………………… 
 
Contactpersoon + telefoon:…………..…………………………………………………… 
 
Email:………………………………………..@................................................................ 
 
Formaat Prijs (excl. Btw) X 
Hoofdsponsor 2.500,- euro ………… 
1ste Nevensponsor 1.500,- euro ………… 
Nevensponsor    800,- euro ………… 
Volledige kaft op de rugzijde in kleur    600,- euro ………… 
Volledige bladzijde in kleur    450,- euro ………… 
Volledige bladzijde (12 x 18 cm) – zwart/wit    350,- euro ………… 
Halve bladzijde (12 x 8,5 cm) – zwart/wit    180,- euro ………… 
1/4 bladzijde (6 x 8,5 cm) – zwart/wit        95,- euro ………… 
 
Gelieve het verschuldigde bedrag te betalen op het rekeningnummer van het Sociaal Fonds : 
IBAN BE52 7350 3666 8109 (BIC: KREDBEBB). 
Wij bezorgen u een factuur waardoor uw steun fiscaal aftrekbaar is.   
 
Tekst en cliché per post of e-mail rechtstreeks naar Drukkerij Lowyck, Archimedesstraat 53 in 
Oostende. E-mail luc@lowyck.com 
 
Formulier terug sturen vóór 15 september 2019 naar Jo Dielman op het secretariaat van het 
Sociaal Fonds, Vindictivelaan 1 in Oostende, T. 059/25.80.22, GSM 0494/51.43.35,  
e-mail: ontbijtmetdeburgemeester@gmail.com  – www.tommelein.com.  
 
 

Naam:……………………………….. 
 

Datum: ……………………. 
 

(Handtekening) 
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