Feestcomité Elsegem Leeft vzw
en
Bedrijf : ……………………………………………………………(graag facturatiegegevens invullen)
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………. Tel : ………………………………………..
BTW-nr : ………..……………………………………………………………………………………...................
kwamen tot onderstaande overeenkomst, waarbij de sponsor wil intekenen voor Elsegem Koerse 4 juni
2022 als…
° LOGO Pack : Uw logo steunt de koers : 120 euro (100 euro+21%BTW)
•
logo op : www.elsegemleeft.be en www.elsegemkoerse.be
•
Display aan de aankomstzone
•
2x gratis deelnamevoucher
° VELO Pack : Uw naam duikt op in en rond de wedstrijd : 300 euro (250 euro+21%BTW)
•
Logo op : www.elsegemleeft.be en www.elsegemkoerse.be
•
Logo op facebook elsegemleeft en elsegemkoerse
•
•
•

Display aan de aankomstzone
Vermelding via de omroeper tijdens de koersactiviteit
Gratis Vélo-Verwen-Deelname-Formule voor gasten (klanten, personeel) :
5 inschrijvings-vouchers, incl een drankkaart twv 5 consumpties
° CYCLO Pack : Uw merk siert de koers en draait mee in de koers : 600 euro (500+21%BTW)
•
•
•
•
•

Logo op : www.elsegemleeft.be en www.elsegemkoerse.be
Logo op facebook elsegemleeft en elsegem koerse
Spandoek aan de aankomstzone
Gevatte publicitaire boodschap via de omroeper tijdens de koersactiviteit
Print op de koers-affiche

•

Gratis Vélo-Verwen-Deelname-Formule voor gasten (klanten, personeel) :
10 inschrijvings-vouchers, incl een drankkaart twv 20 consumpties
° PROMO Pack : Uw bedrijf kleurt de koers, en geniet sportief van deelname aan een echt
koersgebeuren : 1200 euro (1000 euro+21%BTW)
•
Logo op : http://www.elsegemleeft.be/ en www.elsegemkoerse.be
•
Logo op facebook elsegemleeft en elsegem koerse
•
•
•
•
•

Spandoeken aan de aankomstzone
Publicitaire boodschap via de omroeper
Print op de koers-affiche
Logo op het gepersonaliseerde rugnummer
Gratis Promo-Verwen-Deelname-Formule’ voor gasten (klanten, personeel) :
20 inschrijvings-vouchers, incl een drankkaart twv 50 consumpties

(*) Logo digitaal door te sturen voor 5 mei 2022 naar info@elsegemleeft.be
Het sponsorbedrag zal …
° worden gestort op het rekeningnummer BE45 1030 3896 7089 – NICABEBB ten gunste van vzw
Feestcomité Elsegem Leeft met de mededeling ‘ELSEGEM KOERSE 2022/VZW Give us a break – naam’.
Het storten van het sponsorbedrag moet binnen de 30 dagen na afsluiten van het contract gebeuren.
° contant worden overgemaakt.
De desbetreffende factuur wordt u zo spoedig mogelijk overgemaakt.
Opgemaakt in tweevoud te …………………………………… op …../…../2022
Voor vzw Feestcomité Elsegem Leeft
Voor de sponsor
Naam :…………………………………………..
Naam : ………………………………..
Handtekening :
Handtekening :

Wat is de doelstelling van Give Us A
Break?
Voor ouders van kinderen met een beperking is het niet eenvoudig om tijdens de
schoolvakanties opvangmogelijkheden te vinden. Zeker in de regio Vlaamse Ardennen
zijn er zo goed als geen mogelijkheden. Een groep van ouders van een kind met een
beperking heeft zich daarom verenigd onder de naam "Give us a Break". Naast het
organiseren van vakantieopvang zal dit initiatief ook regelmatig evenementen en
acties op poten zetten om dit zo noodzakelijke opvanginitiatief te financieren.

"Helaas zijn ouders van kinderen met een
beperking vaak genoodzaakt al hun verlof op
te nemen om voor hun kind te kunnen zorgen."
www.giveusabreak.be

