Beste,
Zoals iedere vereniging zijn ook wij als jeugdbeweging aangewezen op sponsoring. Deze
sponsoring is noodzakelijk om onze activiteiten tot een winstgevend einde te brengen. Met deze
winst kunnen we voor onze leden een zorgeloos chirojaar aanbieden en tevens onze
infrastructuur, zowel bij onze jongens als bij onze meisjes, onderhouden en verder
optimaliseren.
Om te voorkomen dat we 6x per jaar bij u langskomen, hebben we een mooi pakket voor u
uitgebouwd. We kunnen u een beter promotiepakket voor het ganse jaar aan een voordelige
prijs aanbieden en u kiest zelf wat u het beste past.
Zowel voor de jongens als voor de meisjes zijn nieuwe tenten essentieel om op kamp te gaan.
Dit zouden wij kunnen verwezenlijken mede door uw steun aan onze activiteiten waarvoor onze
oprechte dank.
Hierna vindt u de verschillende formules die mogelijk zijn:
€ 125

U bent aanwezig op het drukwerk van onderstaande activiteiten:
- Nacht van de kermis (meisjes)
- Chirobal (jongens)
- Aspifuif (Aspiranten)
- Bouwkermis (jongens en meisjes)

€ 200

Volledige pakket hierboven plus visuele projectie op groot scherm bij:
- Boem Meisjes (op zaterdag en zondag)
- Boem Jongens (op zaterdag en zondag)
- Bouwkermis.(of andere visualisatie)
- Wawasda?

€ 250

Volledige pakket hierboven plus
- Het ganse jaar op onze website met link naar eigen website

Als u vlug een rekensommetje maakt bent u voor ongeveer €25 per activiteit een gans jaar
aanwezig, wat neerkomt op een mooie besparing voor uw reclamebudget. Voor ons als Chiro
bent u dan een belangrijke partner en steun.
Een kwitantie t.b.v. de belastingen ontvangt u na ontvangst van uw
steun.
Nogmaals onze welgemeende dank!
We hopen u te mogen begroeten als Chiro Partner,
VZW Chiro Retie
www.chiroretie.be
os Agnes en ozze Mette

Sponsorovereenkomst vzw Chiro Retie
Ondergetekende ..........................................................................
verbindt zich ertoe, in naam van
(bedrijf/zaak) ............................................................................................
(adres)……………………………………………………………………
(telefoonnr)…………………………….………………………………..
(website )……………………………….……………………………….
e-mail…………………………………………………………
€ ……...... per overschrijving* te betalen als sponsoring aan VZW Chiro Retie.
Rekeningnummer VZW Chiro Retie: BE92 0688 9939 3323
VZW Chiro Retie verbindt zich ertoe om het volgend pakket uit te voeren:
● 125 euro pakket
● 200 euro pakket
● 250 euro pakket.
*m.i.v. 2022 is betaling alleen nog via overschrijving mogelijk; niet cash
(de inhoud van het pakket vindt u in bijgaande brief)

Gedaan te ..................................

op .............................(datum)

Voor akkoord,

...................................

......................................................

Handtekening sponsor

Namens VZW Chiro Retie

Logo’s mailen naar
sofievansweevelt@telenet.be vóór 1 januari (hoge kwaliteit graag)

