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De Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers organiseert ook dit jaar terug de VLAAMSE HOUTPROEF,
waarmee we het beroep van houtbewerker extra in de kijker willen zetten. De opleiding “houtbewerker”
verdient meer aandacht bij het grote publiek. We willen jongeren aanmoedigen in hun opleidingskeuze. Met
onze proef willen we de deelnemers ervan overtuigen dat het beroep zoveel mooie zaken te bieden heeft.
Dit bewijzen de 800 tot 1.000 leerlingen van het secundair onderwijs die deelnemen aan de praktijkproef.
Ze geven op één dag het beste van zichzelf, waarvoor velen onder hen dan ook beloond worden met mooie
prijzen. Het is een evenement dat leeft in veel scholen, en bovendien van nabij gevolgd wordt door
aannemers, jongeren en ouders.

De organisatie van de Vlaamse Houtproef vraagt heel wat inspanning. We krijgen hiervoor gelukkig elk jaar
de steun vanuit diverse bedrijven en organisaties uit de sector. Steun is mogelijk onder de vorm van een
financiële sponsoring, het geven van aandenkens voor de deelnemende leerlingen en/of prijzen voor de
laureaten van de regionale prijsuitreikingen.

In deze brochure geven wij u graag een overzicht van de
mogelijke sponsorpakketten en de eraan gekoppelde return voor u.
Voor elk type partner werd er een een fraai voordelenpakket samengesteld, met bijvoorbeeld een
vermelding op onze website (via logo met directe link naar uw eigen site, al dan niet aangevuld met een
korte voorstelling van uw bedrijf), mogelijkheid tot communicatie via onze facebookpagina (met meer dan
1000 likes!), een artikel in de speciale houtproef-katern bij ons vakblad De Vlaamse Schrijnwerker, etc.
Op deze manier willen wij onze sponsors optimaal onder de aandacht brengen bij zowel scholen,
toekomstige schrijnwerkers in spe (leerlingen) als bij onze leden-schrijnwerkers (uw klant?). Wij bieden u
zelfs de kans om via allerlei kanalen te communiceren met onze community.
Al onze partners zetten wij doorheen het volledige traject in de kijker. Voeg daarbij de persaandacht die we
krijgen vanuit de geschreven en gesproken pers en de conclusie is dat de Vlaamse Houtproef de ideale
tool is om uw naambekendheid te vergroten.

Heeft u zelf een andere vorm van samenwerking voor ogen? Aarzel niet om ons te contacteren.
Wij zoeken graag samen met u naar een partnership op maat!
T 02 545 57 57 – info@houtproef.be
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WAT IS DE HOUTPROEF?
De houtproef is een proef voor leerlingen uit het secundair onderwijs
(BuSO / BSO / TSO) die de richting hout of schrijnwerkerij volgen en
waarbij techniek en vakkennis centraal staan.
Elke leerling moet een werkstuk maken in een combinatie van massief
hout en plaatmateriaal. Dit gebeurt op één schooldag, in het atelier van
elke deelnemende school. Het nodige hout wordt door de organisatie
gratis aangeleverd in de scholen. Een afgevaardigde van de
Confederatie Bouw gaat langs in elke school voor toezicht en neemt op
het einde van de dag de werkstukken mee. De werkstukken worden
grondig nagekeken en beoordeeld door een vakjury, waarbij gelet wordt
op elk detail en alles wordt nauwkeurig nagemeten.
In mei-juni worden de laureaten gehuldigd tijdens een regionale
prijsuitreiking, in aanwezigheid van hun ouders. De beste leerlingen van
elke regio gaan door naar een Vlaamse vakjury en dingen op die manier
mee voor de hoofdprijs als Vlaamse eindlaureaat van hun afdeling.

TYPES SPONSORING
Financiële sponsoring
U kan de Vlaamse Houtproef ondersteunen door middel van een
financiële bijdrage te leveren, waarvoor u uiteraard een factuur
ontvangt. Het bedrag van de sponsoring kan u zelf kiezen, afhankelijk
van het gekozen sponsorpakket (zie verder).

Nuttige prijzen voor de laureaten
In elke regio wordt een prijsuitreiking georganiseerd, waarbij de regionale
laureaten worden gehuldigd. Het is de bedoeling om aan deze
laureaten een nuttige, waardevolle prijs te geven. Na de regionale
prijsuitreikingen volgt er een Vlaamse hulde waarbij de ‘super-laureaten’
extra in de prijzen zullen gezet worden. Het aantal laureaten is uiteraard
afhankelijk van de prestaties van de leerlingen (de resultaten zijn pas
gekend na de beoordeling door de vakjury’s).
U kan sponsoren door prijzen ter beschikking te stellen. We zijn
voornamelijk op zoek naar prijzen die nuttig zijn voor die leerlingen
(machine, gereedschap, materieel, waardebon, etc.). Het is namelijk
van belang dat de leerling er zelf iets mee kan doen (de houtproef is
namelijk een leerlingenproef en geen scholenproef).
Elke regio beslist zelf over de verdeling en rangschikking van de prijzen
(nl. welke prijzen er aan welke laureaten gegeven worden).

Aandenken voor alle leerlingen
We rekenen op 800 à 1.000 leerlingen die deelnemen aan de Vlaamse
Houtproef, waarbij zij dus allen een werkstuk vervaardigen. Als dank voor
hun inzet voor de proef – en om hen te overtuigen om zich verder in het
schrijnwerkberoep te verdiepen – willen wij hen graag belonen.
Uw bedrijf kan o.a. sponsoren door het ter beschikking stellen van een
leuk geschenk voor alle leerlingen. Dit kan een gadget zijn, of een klein
gereedschap (bv. rolmeter, lijm, schroevendraaier, …). Het exact aantal
stuks is tegen eind november gekend. De geschenken moeten uiterlijk
eind februari 2018 geleverd worden.
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SPONSORPAKKETTEN
Er zijn verschillende mogelijkheden om partner te worden van de Vlaamse Houtproef. U vindt vast wel een
pakket waarin u zich als bedrijf kan vinden en zo mee het secundair houtonderwijs ondersteunt.
U heeft de keuze tussen een Vlaams of lokaal partnership. Als u kiest voor een lokaal partnership, zal u
een ruime return krijgen in één bepaalde regio.

PARTNERSHIP VLAANDEREN
Wanneer u een “partnership Vlaanderen” aangaat, betekent dit dat u in alle vijf Vlaamse provincies in de
picture wordt gezet. U kan een keuze maken uit vier sponsorpakketten, elk met z’n specifieke voordelen.

Sponsorpakket WOOD (steun met waarde vanaf 500 €)
U wordt een partner in Vlaanderen met het pakket “HOUT” indien u volgende sponsoring toekent:
•

financiële sponsoring voor een bedrag van minstens 500 € (u ontvangt hiervoor een factuur)

•

eventueel aangevuld met een klein aandenken voor alle leerlingen (1)

Sponsorpakket BRONZE (steun met waarde vanaf 750 €)
U wordt een partner in Vlaanderen met het pakket “BRONS” indien u volgende sponsoring toekent:
•

OF financiële sponsoring voor een bedrag van minstens 750 € (u ontvangt hiervoor een factuur)

•

OF minstens 5, 10 of 15 gelijke prijzen (2) met een totale aankoopwaarde van minstens 750 €

•

OF combinatie van financiële sponsoring en prijzen met een totale waarde van minstens 750 €

•

OF een aandenken voor alle leerlingen met een totale aankoopwaarde van minstens 750 € (1)

Sponsorpakket SILVER (steun met waarde vanaf 1.250 €)
U wordt een partner in Vlaanderen met het pakket “ZILVER” indien u volgende sponsoring toekent:
•

OF financiële sponsoring voor een bedrag van minstens 1250 € (u ontvangt hiervoor een factuur)

•

OF minstens 5, 10 of 15 gelijke prijzen (2) met een totale aankoopwaarde van minstens 1250 €

•

OF combinatie van financiële sponsoring en prijzen met een totale waarde van minstens 1250 €

•

OF een aandenken voor alle leerlingen met een totale aankoopwaarde van minstens 1250 € (1)

Sponsorpakket GOLD (steun met waarde vanaf 2.500 €)
U wordt een partner in Vlaanderen met het pakket “GOUD” indien u volgende sponsoring toekent:
•

OF financiële sponsoring voor een bedrag van minstens 2500 € (u ontvangt hiervoor een factuur)

•

OF minstens 5, 10 of 15 gelijke prijzen (2) met een totale aankoopwaarde van minstens 2500 €

•

OF combinatie van financiële sponsoring en prijzen met een totale waarde van minstens 2500 €

•

eventueel aangevuld met een klein aandenken voor alle leerlingen (1)

1

Het aantal aandenkens voor alle leerlingen zal eind november gekend zijn (ca. 800 tot 1.000 stuks).
Deze aandenkens moeten ten laatste eind februari geleverd worden bij de Confederatie Bouw te Brussel.
2
Belangrijk: de prijzen voor de laureaten moeten nuttig zijn voor de leerlingen van het 4de secundair, ze
moeten het thuis kunnen gebruiken, als aanvulling op hun opleiding tot houtbewerker!
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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:

Vanaf 500 € krijg je deze basisvoordelen:
Uw logo (met doorklik naar uw eigen site) op de sponsorpagina op
onze website www.houtproef.be

•

Uw logo op de uitnodiging van de regionale en Vlaamse
prijsuitreikingen (wordt verstuurd naar pers, leerlingen, scholen,
sponsors en genodigden)

•

Vermelding van uw steun in de persberichten

•

Mogelijkheid om aanwezig te zijn op de diverse prijsuitreikingen

•

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

•

Uw logo wordt meermaals vertoond tijdens de prijsuitreikingen

•

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

•

Korte presentatietekst van uw bedrijf of product naast uw logo op
de sponsorpagina op onze website www.houtproef.be

•

Vermelding in het uitgebreid verslag van de houtproef in de extra
katern ‘houtproef’ bij het vakblad De Vlaamse Schrijnwerker (deze
katern wordt verstuurd naar schrijnwerkers, scholen en leerlingen)

pakket SILVER

Vanaf 1250 € krijg je alle voorgaande voordelen plus deze voordelen:

pakket BRONZE

Vanaf 750 € krijg je alle voorgaande voordelen plus deze voordelen:

pakket WOOD

•

Vanaf 2500 € krijg je alle voorgaande voordelen plus deze voordelen:
Publiciteit op halve pagina (1/2 A4) in de speciale katern
‘houtproef’ bij het vakblad De Vlaamse Schrijnwerker” (deze katern
wordt verstuurd naar schrijnwerkers, scholen en leerlingen)

•

Mogelijkheid om publiciteit via onze Facebook-pagina te posten

•

Mogelijkheid om de contactgegevens van de verantwoordelijken
binnen de deelnemende scholen te verkrijgen (onder voorbehoud
van de GDPR-wetgeving die op 25/05/2018 in werking treedt)
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PARTNERSHIP LOKAAL
Verkiest u om in een welbepaalde regio (provincie) in de kijker gezet te worden?
Dan is het sponsorpakket LOKAAL op maat van u geschreven.

Sponsorpakket LOKAAL (steun met waarde vanaf 250 €)
U wordt een partner in een specifieke provincie met het pakket “LOKAAL” indien u volgende sponsoring
toekent:
•

OF financiële sponsoring voor een bedrag van minstens 250 € (u ontvangt hiervoor een factuur)

•

OF prijzen (3) voor laureaten met een totale aankoopwaarde van minstens 250 €

De lokale sponsors krijgen uiteraard ook recht op een aantal voordelen:
BASISVOORDELEN LOKALE SPONSORS (vanaf 250€):
Uw logo (met doorklik naar uw eigen site) op de sponsorpagina op
onze website www.houtproef.be

•

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

•

Vermelding van uw steun in de lokale persberichten

•

Mogelijkheid om aanwezig te zijn op de lokale prijsuitreiking

•

Uw logo wordt meermaals vertoond tijdens de lokale prijsuitreiking

•

Mogelijkheid om aanwezig te zijn en extra promotie te maken
tijdens de lokale prijsuitreiking via rollup-banner of kleine stand

pakket LOKAAL

•

Bevestig vandaag nog uw steun !
Gelieve bijgaand formulier ingevuld terug te sturen naar info@houtproef.be. Vergeet niet om ook uw logo
door te sturen, zodat we dit in de desbetreffende communicatie kunnen opnemen.
Liever een sponsorpakket op maat? Neem dan contact op met Ann Cassauwers op 02/545.57.57.

Wij danken u alvast voor uw steun !
Namens de participerende lokale verenigingen van de Confederatie Bouw

3

Belangrijk: de prijzen voor de laureaten moeten nuttig zijn voor de leerlingen van het 4de secundair, ze
moeten het thuis kunnen gebruiken, als aanvulling op hun opleiding tot houtbewerker!
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ANTWOORDFORMULIER SPONSORING VLAAMSE HOUTPROEF
Terugsturen naar Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers,
via mail naar info@houtproef.be of via fax op 02/545.58.59

Firma: .........................................................................................................................................................
Contactpersoon: ........................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Tel./GSM: ...................................................................................................................................................
Mail: ...........................................................................................................................................................
BTW: ..........................................................................................................................................................
Website: .....................................................................................................................................................
Ja, wij wensen partner te worden van de Vlaamse Houtproef – editie 2018 – en opteert voor volgend
sponsorpakket:







pakket Vlaanderen – WOOD (met waarde vanaf 500 €)
pakket Vlaanderen – BRONZE (met waarde vanaf 750 €)
pakket Vlaanderen – SILVER (met waarde vanaf 1.250 €)
pakket Vlaanderen – GOLD (met waarde vanaf 2.500 €)
pakket lokaal (met waarde vanaf 250 €) – gewenste provincie: ........................................................

Onze sponsoring bestaat uit:



financiële sponsoring voor een bedrag van ....................................................................................

en/of



materiële sponsoring via het aanleveren van prijzen voor laureaten:
(indien Vlaamse sponsoring, dan moet je minstens 5, 10 of 15 gelijke prijzen schenken)
➢

Aantal + omschrijving van de prijzen: .........................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

➢

Aankoopwaarde per prijs: ...........................................................................................................

en/of
 aanlevering van een aandenken voor alle deelnemende leerlingen:
➢

omschrijving van aandenken: ......................................................................................................

➢

aankoopwaarde: ..........................................................................................................................

Datum: …………………………….

Handtekening: ...............................................................................

Vergeet niet om uw LOGO door te sturen naar info@houtproef.be
(graag in één van volgende formaten: jpg / jepg / png / bmp / pdf)
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