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Betreft: 
 

Open Provinciaal kampioenschap Toestelturnen Jongens te Sint-Niklaas 30 en 31 maart 2019 

 

Geachte heer, 

Geachte mevrouw, 

 

Op 30 en 31 maart 2019 organiseert het GymTeam Sint-Niklaas het Provinciale kampioenschap voor 

het A, B- en I-niveau Toestelturnen Jongens voor de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen in 

sportcentrum De Witte Molen te Sint-Niklaas. Meer dan 350 toestelturners uit 33 Vlaamse clubs zullen 

strijden om de Provinciale kampioenstitels en een selectie voor het Vlaams kampioenschap in diverse 

wedstrijden, ingedeeld volgens leeftijd en niveau. 

GymTeam Sint-Niklaas groepeert sinds september 2008 alle mannelijke wedstrijdgymnasten van de 

lokale turnkringen ‘Jeroen’ en ‘Kracht en Geduld’. Onze jonge club staat aan de top in de Vlaamse en 

Belgische competitie en we koesteren de ambitie om ook dit seizoen meerdere titels te veroveren met 

onze getalenteerde keurturners. 

De GymnastiekFederatie Vlaanderen, het Oost-Vlaamse provinciebestuur en het stadsbestuur van 

Sint-Niklaas ondersteunen onze club bij de organisatie van deze sportieve tweedaagse. Om van dit 

kampioenschap een werkelijk schitterend evenement te maken, heeft onze vrijwilligersvereniging 

echter nog bijkomende middelen nodig. We zouden daarom graag een beroep doen op uw steun. 

Wenst u zich te profileren als sportvriendelijke firma en wilt u bijdragen aan de uitstraling van dit 

turnkampioenschap, dan kan u met onze club een overeenkomst afsluiten om dit evenement 

financieel of materieel te sponsoren. Elke bijdrage – klein of groot – wordt door onze club in dank 

aanvaard. 

In bijlage bij deze brief stellen we u graag enkele sponsoringmogelijkheden voor. We zijn uiteraard 

bereid om een voorstel op maat uit te werken, indien u dat verkiest. Voor bijkomende inlichtingen kan 

u steeds geheel vrijblijvend terecht op bovenstaand adres en telefoonnummer. 

We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking tussen uw bedrijf en onze vereniging en we danken 

u oprecht voor uw interesse in de artistieke gymnastiek, dé olympische discipline bij uitstek! 

Met vriendelijke groeten 

 

Geert Verhelst 

secretaris GymTeam Sint-Niklaas vzw
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Sponsor Mogelijkheden  
 

 Publicitair pakket 1 Publicitair pakket 2 Publicitair pakket 3 

 €60 

BRONS 

€100 

ZILVER 

€175 

GOUD 

Projectie van het 

firmalogo op groot 

scherm 

doorlopend doorlopend doorlopend 

Advertentieruimte in  

programmaboekje op 

A5-formaat 

¼ bladzijde ½ bladzijde 1 bladzijde 

VIP-tickets 2 4 6 

Vermelding van naam en 

logo op de clubwebsite 

tot 31/08/2019 



sponsorpagina 


sponsorpagina 



homepage en sponsorpagina 

Advertentieruimte in 

nieuwsbrief  (editie april 

en juni) 

 


vermelding logo 


¼ bladzijde 

Spandoek of paneel 

wordt duidelijk zichtbaar 

opgehangen in de 

wedstrijdhal 

 




 


Vermelding van logo op 

wedstrijdflyers en 

affiches 

  


 

Firmalogo op T-shirts van 

alle medewerkers (bij 

minimum van 2 gouden 

sponsors) 

  

 

 Sponsoring in natura 

 Uitlenen van volgend materiaal: _________________________________________________________ 

 Schenken van volgend materiaal: ________________________________________________________ 

De publicitaire mogelijkheden worden in dit geval bepaald door de geldelijke tegenwaarde van uw materiële bijdrage. Een 
vermelding in het programmaboekje is voorzien voor iedere schenker. 

 
Algemene richtlijnen 

• Een VIP-ticket omvat gratis toegang voor 1 persoon tot alle wedstrijden op 30 en 31 maart 2019. 

• Gelieve uw bedrijfslogo zo spoedig mogelijk door te sturen naar info@gymteamsintniklaas.be.  
Voor een kwaliteitsvolle afdruk en duidelijk zichtbare projectie vragen we een logo in hoge resolutie (minimaal 300 dpi). 

• Alle kosten die ontstaan i.v.m. het eventueel aanmaken van spandoeken, panelen en het inrichten van promostandjes zijn ten laste van 
de sponsor en komen bovenop de vermelde bedragen. 
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SPONSOROVEREENKOMST 
Provinciale Voorronde Toestelturnen Jongens 

30-31 maart 2019 in Sint-Niklaas 

Firma: ____________________________________________________________ 

Contactpersoon: ____________________________________________________________ 

E-mailadres: ____________________________________________________________ 

Straat + nummer: ____________________________________________________________ 

Postcode + gemeente: ____________________________________________________________ 

BTW-nummer: ____________________________________________________________ 

Tel.:  ____________________________________________________________ 

Website: ____________________________________________________________ 
 
gaat met GymTeam Sint-Niklaas Jeroen – Kracht en Geduld vzw hierbij vertegenwoordigd door  
Dhr. Johan Heirbaut, voorzitter van de betrokken turnvereniging, volgende sponsorovereenkomst aan: 

 Publicitair pakket 1 €60 

 Publicitair pakket 2 €100 

 Publicitair pakket 3 €175 

 Sponsoring in natura 

 
Algemene richtlijnen 

• Een VIP-ticket omvat gratis toegang voor 1 persoon tot alle wedstrijden op 30 en 31 maart 2019. 

• Gelieve uw bedrijfslogo zo spoedig mogelijk door te sturen naar info@gymteamsintniklaas.be.  
Voor een kwaliteitsvolle afdruk en duidelijk zichtbare projectie vragen we een logo in hoge resolutie (minimaal 300 dpi). 

• Alle kosten die ontstaan i.v.m. het eventueel aanmaken van spandoeken, panelen en het inrichten van promostandjes zijn ten laste van 
de sponsor en komen bovenop de vermelde bedragen. 

 

We verzoeken u vriendelijk het overeengekomen totaalbedrag van €________ over te schrijven op 
onze clubrekening BE82 9795 9119 2268 met vermelding van de naam van uw bedrijf en het gekozen 
pakket. Zodra we uw betaling hebben geregistreerd, bezorgen we u een ontvangstbewijs of factuur 
met duidelijke vermelding van uw concrete bijdrage. 
 
Opgesteld te ______________________________________ op ______________________________ 
In twee exemplaren waarvan elke partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen. 
 
VOOR GYMTEAM SINT-NIKLAAS vzw VOOR DE SPONSOR 
(naam en handtekening)  (naam en handtekening) 

…………………………………………………………… …………………………………………………………...
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SPONSOROVEREENKOMST 
Provinciale Voorronde Toestelturnen Jongens 

30-31 maart 2019  in Sint-Niklaas 

Firma: ____________________________________________________________ 

Contactpersoon: ____________________________________________________________ 

E-mailadres: ____________________________________________________________ 

Straat + nummer: ____________________________________________________________ 

Postcode + gemeente: ____________________________________________________________ 

BTW-nummer: ____________________________________________________________ 

Tel.:  ____________________________________________________________ 

Website: ____________________________________________________________ 
 
gaat met GymTeam Sint-Niklaas Jeroen – Kracht en Geduld vzw hierbij vertegenwoordigd door  
Dhr. Johan Heirbaut, voorzitter van de betrokken turnvereniging, volgende sponsorovereenkomst aan: 

 Publicitair pakket 1 €60 

 Publicitair pakket 2 €100 

 Publicitair pakket 3 €175 

 Sponsoring in natura 

 
Algemene richtlijnen 

• Een VIP-ticket omvat gratis toegang voor 1 persoon tot alle wedstrijden op 30 en 31 maart 2019. 

• Gelieve uw bedrijfslogo zo spoedig mogelijk door te sturen naar info@gymteamsintniklaas.be.  
Voor een kwaliteitsvolle afdruk en duidelijk zichtbare projectie vragen we een logo in hoge resolutie (minimaal 300 dpi). 

• Alle kosten die ontstaan i.v.m. het eventueel aanmaken van spandoeken, panelen en het inrichten van promostandjes zijn ten laste van 
de sponsor en komen bovenop de vermelde bedragen. 

 

We verzoeken u vriendelijk het overeengekomen totaalbedrag van €________ over te schrijven op 
onze clubrekening BE82 9795 9119 2268 met vermelding van de naam van uw bedrijf en het gekozen 
pakket. Zodra we uw betaling hebben geregistreerd, bezorgen we u een ontvangstbewijs of factuur 
met duidelijke vermelding van uw concrete bijdrage. 
 
Opgesteld te ______________________________________ op ______________________________ 
In twee exemplaren waarvan elke partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen. 
 
VOOR GYMTEAM SINT-NIKLAAS vzw VOOR DE SPONSOR 
(naam en handtekening)  (naam en handtekening) 

…………………………………………………………… …………………………………………………………... 

mailto:info@gymteamsintniklaas.be
http://www.gymteamsintniklaas.be/
mailto:info@gymteamsintniklaas.be

