
 

 

Beste ouders, beste alumni, beste sympathisanten,  
   
Dagelijks helpen we zo’n 1500 leerlingen op het college opgroeien. We werken allen samen aan een 

vorming die sleutels aanreikt voor een mooie en gelukkige toekomst en we zijn dan ook trots op elke 

(oud)-leerling die zijn of haar talenten inzet.  

  

Vorig jaar hebben we met uw steun het dak van de sporthal vernieuwd en eveneens het openleercentrum 

geopend.  Hiervoor zijn we u natuurlijk heel erkentelijk.  

 

Dit jaar werken we opnieuw samen met de Koning Boudewijn Stichting voor twee projecten waar we 

graag uw steun voor vragen. U kunt daarbij een belastingvermindering van 45% genieten op uw gift 

voor bedragen vanaf 40 euro.  

 

1. Solidariteitsfonds Leerlingen Sint-Michielscollege Brasschaat 

 

Om elke leerling, en zeker diegenen die met minder kansen starten, optimale leermogelijkheden te 

bieden, werken we aan een doorgedreven aanklampend beleid.  Hiervoor investeren we extra lesuren en 

hebben we extra financiële middelen nodig om zoveel mogelijk drempels in het leerproces weg te 

nemen. In concreto gaat het om alle vormen van ondersteuning gaande van materiële zaken zoals 

computeruitrusting, boeken, schoolgerief, etc. en financiële tussenkomsten in schooluitstappen tot 

studie- en zorgbegeleiding.   

 

2. Projectrekening “Gebruiks- en kindvriendelijke aanpassing Möta en Auditorium Sint-

Michielscollege” 

 

De Möta en refter zijn aan renovatie toe.  Hierbij willen we voornamelijk investeren in kleur en licht.  

We willen er een ruimte van maken waar het aangenaam vertoeven is voor onze kinderen.  Het 

auditorium willen we op korte termijn toegankelijk maken voor andersvaliden via een traplift. 

 

Bent u bereid (één van) beide projecten te steunen ? 

 

Dan kan u uw gift storten op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC : BPOTBEB1 op naam 

van Koning Boudewijnstichting met verplichte gestructureerde mededeling +++623/3676/00003+++ 

voor het Solidariteitsfonds Leerlingen Sint-Michielscollege of +++623/3677/80057+++ voor de 

projectrekening ”Gebruiks- en kindvriendelijke aanpassing Möta en Auditorium”. 

  
Alvast onze oprechte dank en waardering voor uw steun.  We maken samen deel uit "van een wezenlijk 

geheel, met banden die ons binden" zoals het Sint-Michielslied het mooi verwoordt. We timmeren 

samen aan het blijvend en toekomstig succes van het college.  
   
Vriendelijke groet,  
   
Petra Vertenten, Patrick De Bruyn, E.H. Francis Dierckxsens, Jef Van den Bogaert, Liesbet Van Kets, 

directie 

 

Hans Naudts voorzitter,  Peter Berger, erevoorzitter,  E.H. Rony Ceustermans, Patrick De Keulenaer, 

Manuela Dons, H.H. Marc Fierens, Stefan Franck, Martine Goegebuer, Kris Goffin, Anthony 

Vanderkeilen, raad van bestuur 


