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‘ONTBIJT VOOR IEDEREEN’:  

EEN LEUKE ONTBIJTACTIE IN EEN WEEKEND  
 

 
Niets zo leuk als samen de dag starten met een deugddoend ontbijt! 
Gezinnen samenbrengen en mensen motiveren tot een gevarieerd 

ontbijt, dat is ‘ontbijt voor iedereen’. 
Scholen en ouderwerkingen die in een weekend een gezond ontbijt 
organiseren voor ouders en leerlingen kunnen steun krijgen via de 

actie ‘ontbijt voor iedereen’. Colruyt en de VCOV bieden gratis 
ontbijtproducten en een aantal ondersteunende materialen aan.  

De actie ‘ontbijt voor iedereen’ is een initiatief van Colruyt, VCOV en 
de Gezinsbond. 

 
 
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME IN HET SCHOOLJAAR 2021-2022:  

→ Prijs: inbegrepen in het VCOV lidmaatschap 2021-2022 (=90€/schooljaar). 
→ Timing: De ontbijtactie vindt plaats in een weekend, op zaterdag- of zondagvoormiddag. 

Tijdens schoolvakanties bieden we geen ontbijtacties aan. 
→ Gegevens: de aanvrager, school of ouderwerking, moet:  

o Ten laatste één maand na reservering de datum van het ontbijt aan de VCOV 
doorgeven, anders wordt de reservering geschrapt. 

o De VCOV tijdig inlichten bij annulering.   
→ Organisatie:  

o Het ontbijt moet georganiseerd worden door de ouderwerking en de school.  
o De organisatie is verantwoordelijk voor het correct opvolgen en naleven van de 

coronarichtlijnen. Overleg voor de coronarichtlijnen met de school en de 
preventieadviseur over wat kan en mag. Controleer ook zeker de verzekering. 
De VCOV en Colruyt zijn niet verantwoordelijk voor de organisatie van de actie en het 
respecteren van de coronarichtlijnen.  

o Alternatieve vormen van ontbijt bijv. ontbijtmand of afhaalontbijt zijn mogelijk na 
aanvraag en goedkeuring door VCOV en Colruyt.  

→ Productinfo:  
o Een overzicht van de gesponsorde producten kunt u opvragen via info@vcov.be.  
o De overige producten koopt de ouderwerking/school zelf aan.   
o Het ontbijt moet gezond, evenwichtig en gevarieerd zijn. Gesuikerde koffiekoeken 

mogen niet aangeboden worden.  
→ Sponsoring: voor minimum 150 en maximum 300 deelnemers.   

o Exclusiviteit: Colruyt biedt gratis ontbijtproducten aan van het huismerk Boni. Van de 
gesponsorde producten mogen geen alternatieve merkproducten aangeboden 
worden.   

o Lokale sponsoring: bepaalde producten, zoals vers brood zijn niet inbegrepen.  
Hiervoor kan de ouderwerking eventueel sponsoring aanvragen bij een lokale bakker 
of handelaar.     

 
VERLOOP ACTIE SCHOOLJAAR 2021-2022:  

→ De ouderwerking/school boekt de actie ‘ontbijt voor iedereen’ via de VCOV website 
→ Minstens 3 weken voor de ontbijtactie geeft de aanvrager aan VCOV de gegevens door:  

http://www.vcov.be/
mailto:info@vcov.be
mailto:info@vcov.be
https://www.vcov.be/aanbod/projecten-en-acties/basis-onderwijs/Ontbijt-voor-iedereen-BaO
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o contactgegevens van de school 
o 2 contactpersonen voor het ontbijt 
o het aantal deelnemers 
o de datum van afhaling  
o de gewenste Colruyt-winkel 

→ Colruyt bezorgt aan de aanvrager een bon waarmee men de producten op een afgesproken 
datum in de winkel van keuze kan afhalen (de gerant en 1ste verkoper van de winkel zijn op 
de hoogte gebracht van de actie). 
Afhankelijk van de winkel en/of geldende richtlijnen kan de afhaling anders georganiseerd 
zijn. 

→ Voorzie eventueel dozen voor het vervoer. Indien er gebruik gemaakt wordt van (EPS) 
bakken uit de versmarkt, zal de waarborg hiervoor worden aangerekend. De waarborg krijg 
je bij inlevering van de bakken terug. 

→ De VCOV post naar de school een aantal bedrukte placemats en receptenboekjes.    
→ De ouderwerking/school is verantwoordelijk voor de promotie, het afhalen van de producten 

en de organisatie van het ontbijt. Optioneel voorziet ze na het gezond ontbijt nog een 
bewegingsactiviteit voor de deelnemers.   

→ Na de actie bezorgt de ouderwerking/school aan de VCOV een evaluatie.  
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