
     

OLV-100                 
 

Op 5 september 2022 bestaat het Onze Lieve Vrouwelyceum 100 jaar! 

Dit heugelijke feit zal in het schooljaar 2022-2023 uitgebreid gevierd worden met 

(oud)leerlingen, (oud)docenten, ouders en relaties van school. Zo starten we in de eerste 

schoolweek in september met de presentatie van het schitterende jubileumboek Zodra de 

zoemer gaat en een spetterende, feestelijke schooldag waarin het OLV laat zien dat het 

naast kennisoverdracht en persoonlijke vorming ook maatschappelijke betrokkenheid 

hoog in het vaandel heeft staan. Later in het jaar staan er activiteiten op het programma 

als een feestdag voor leerlingen, een Dragons’ Den en netwerkbijeenkomst waar onze 

IBC-leerlingen hun start-up bedrijfjes presenteren, een jubileumdiner, een groots 

cultureel en muzikaal event en niet te vergeten een reünie op zaterdag 1 april. 

Om al deze leuke en leerzame activiteiten te kunnen organiseren, zijn we op zoek naar 

mensen en bedrijven die het OLV financieel willen ondersteunen. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om ons financieel te ondersteunen. 

 

 

 

Club van 100 

Als lid van de club van 100 steun je het OLV met een bijdrage van €100. Je 

(bedrijfs)naam wordt dan opgenomen op de lijst op de website van OLV100. Bovendien 

kun je er een link naar je eigen (bedrijfs)site laten plaatsen. 

 

Sponsorpakket BRONS 

Je sponsort het OLV voor een bedrag van €250.  

Behalve het goede gevoel het OLV te ondersteunen, krijg je 

• Naamsvermelding en link op de website van OLV100. 

• Een exemplaar van het jubileumboek Zodra de zoemer gaat. 

• Twee flessen (rood en wit) van de heerlijke OLV-jubileumwijn. 

 

Sponsorpakket ZILVER 

Je sponsort het OLV voor een bedrag van €500.  

Behalve het goede gevoel het OLV te ondersteunen, krijg je 

• Naamsvermelding en link op de website van OLV100. 

• Naamsvermelding en logo op het sponsorscherm in de school. 

• Een exemplaar van het jubileumboek Zodra de zoemer gaat. 

• Vier flessen (rood en wit) van de heerlijke OLV-jubileumwijn. 

 

Sponsorpakket GOUD 

Je sponsort het OLV voor een bedrag van €1000.  

Behalve het goede gevoel het OLV te ondersteunen, krijg je 

• Naamsvermelding en link op de website van OLV100. 

• Naamsvermelding en logo op het sponsorscherm in de school. 

• Een exemplaar van het jubileumboek Zodra de zoemer gaat. 

• Een doos (rood en/of wit) van de heerlijke OLV-jubileumwijn. 

• Een uitnodiging voor twee personen voor het OLV-jubileumdiner. 

 

 



HOOFDSPONSOR OLV100 

Je sponsort het OLV voor een bedrag vanaf €2500.  

Behalve het goede gevoel het OLV te ondersteunen, krijg je 

• Naamsvermelding en link op de website van OLV100. 

• Naamsvermelding en logo op het sponsorscherm in de school. 

• Een exemplaar van het jubileumboek Zodra de zoemer gaat. 

• Een doos (rood en/of wit) van de heerlijke OLV-jubileumwijn. 

• Een uitnodiging voor vier personen voor het OLV-jubileumdiner. 

• Een uitnodiging voor vier personen voor het muzikaal event OLV100. 

• Taart voor het bedrijf op de oprichtingsdatum van het bedrijf of de verjaardag van 

de directeur. 

 

 

Contact 

Wilt u het OLV sponsoren of heeft u vragen over sponsoring van het OLV, dan kunt u 

contact opnemen via sponsoring@olvbreda.nl. 
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