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Vormen van partnership 
 

Steunend lid              € 40  

Onderstaande return is geldig voor het seizoen 2018-2019 

 Vermelding op de website - vanaf de datum van het ondertekende sponsorcontract en/of na ontvangst van het logo 
(gemiddeld formaat)  

 Er worden tijdens het seizoen diverse evenementen georganiseerd. U mag volgende return 
verwachten: 

o Gratis drankje naar keuze op deze evenementen 
 

Sponsor               € 50  
Onderstaande return is geldig voor het seizoen 2018-2019 

 Vermelding op de website met logo - vanaf de datum van het ondertekende sponsorcontract en/of na ontvangst 
van het logo (gemiddeld formaat)  

 Er worden tijdens het seizoen diverse evenementen georganiseerd. U mag volgende return 
verwachten: 

o Gratis drankje naar keuze op deze evenementen 
o Jaarlijks spaghettifestijn: vermelding van uw bedrijf/logo op de onderleggers 
o Jaarlijks internationaal tornooi: vermelding van uw bedrijf/logo tijdens het evenement. 

 
(optie : voor €60 kunt u bij ons een banner bestellen met uw naam en/of logo. Na het einde van het seizoen kunt u 
deze komen halen en kunt u deze verder gebruiken. Uiteraard kunt u ook tussen onze evenementen de banner 
steeds komen ophalen.) 
 

Ere sponsor              €100 
Onderstaande return is geldig voor het seizoen 2018-2019 

 Sponsor komt met logo in de banner op de homepage van de website - vanaf de datum van het 
ondertekende sponsorcontract en/of na ontvangst van het logo (gemiddeld formaat) 

 Er worden tijdens het seizoen diverse evenementen georganiseerd. U mag volgende return 
verwachten: 

o Gratis drankje naar keuze op deze evenementen 
o Jaarlijks spaghettifestijn: 

 vermelding op de onderleggers 
 mogelijkheid tot het aanleveren van extra promotiemiddelen: een vlag, 

spandoek, sticker, flyers, …. 
o Jaarlijks internationaal tornooi:  

 vermelding van uw bedrijf/logo op de poster en/of flyer (standaard formaat) 
 vermelding van uw bedrijf/logo tijdens het evenement 
 mogelijkheid tot het aanleveren van extra promotiemiddelen: een vlag, 

spandoek, sticker, flyers, …. 
o Alle andere evenementen: vermelding van uw bedrijf/logo tijdens het evenement. 
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(optie : voor €60 kunt u bij ons een banner bestellen met uw naam en/of logo. Na het einde van het seizoen kunt u 
deze komen halen en kunt u deze verder gebruiken. Uiteraard kunt u ook tussen onze evenementen de banner 
steeds komen ophalen.) 
 

Bronzen sponsor            € 150 

Onderstaande return is geldig voor het seizoen 2018-2019 

 Sponsor komt met logo in de banner op de homepage van de website - vanaf de datum van het 
ondertekende sponsorcontract en/of na ontvangst van het logo (gemiddeld formaat) 

 Er worden tijdens het seizoen diverse evenementen georganiseerd. U mag volgende return 
verwachten: 

o Gratis drankje naar keuze op deze evenementen 
o Jaarlijks spaghettifestijn: 

 vermelding op de onderleggers 
 mogelijkheid tot het aanleveren van extra promotiemiddelen: een vlag, 

spandoek, sticker, flyers,… 
o Jaarlijks internationaal tornooi:  

 vermelding van uw bedrijf/logo op de poster en/of flyer (standaard formaat) 
 vermelding van uw bedrijf/logo tijdens het evenement 
 mogelijkheid tot het aanleveren van extra promotiemiddelen: een vlag, 

spandoek, sticker, flyers,… 
 mogelijkheid om aanwezig te zijn op het evenement met een eigen standje met 

free samples, proevertjes,… 
o Alle andere evenementen: vermelding van uw bedrijf/logo tijdens het evenement. 

 Vermelding tijdens onze social media - campagne (facebook – twitter)  
 
(optie : voor €60 kunt u bij ons een banner bestellen met uw naam en/of logo. Na het einde van het seizoen kunt u 
deze komen halen en kunt u deze verder gebruiken. Uiteraard kunt u ook tussen onze evenementen de banner 
steeds komen ophalen.) 
 

Zilveren sponsor            € 300 

Onderstaande return is geldig voor het seizoen 2018-2019 

 Sponsor komt met logo in de banner op de homepage van de website - vanaf de datum van het 
ondertekende sponsorcontract en/of na ontvangst van het logo (gemiddeld formaat) 

 Er worden tijdens het seizoen diverse evenementen georganiseerd. U mag volgende return 
verwachten: 

o Gratis drankje naar keuze op deze evenementen 
o Jaarlijks spaghettifestijn: 

 vermelding op de onderleggers 
 mogelijkheid tot het aanleveren van extra promotiemiddelen: een vlag, 

spandoek, sticker, flyers,… 
o Jaarlijks internationaal tornooi:  

 vermelding van uw bedrijf/logo op de poster en/of flyer (standaard formaat) 
 vermelding van uw bedrijf/logo tijdens het evenement 
 mogelijkheid tot het aanleveren van extra promotiemiddelen: een vlag, 

spandoek, sticker, flyers,… 
 mogelijkheid om aanwezig te zijn op het evenement met een eigen standje met 

free samples, proevertjes,… 
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o Alle andere evenementen: 
 vermelding van uw bedrijf/logo tijdens het evenement. 
 mogelijkheid tot het aanleveren van extra promotiemiddelen: een vlag, 

spandoek, sticker, flyers,… 
 mogelijkheid om aanwezig te zijn op het evenement met een eigen standje met 

free samples, proevertjes,… 
 Vermelding tijdens onze social media - campagne (facebook – twitter)  
 Optie banner inbegrepen! Wij maken gratis voor u een banner met uw naam en/of logo. Na het 

einde van het seizoen kunt u deze komen halen en kunt u deze verder gebruiken. Uiteraard kunt 
u ook tussen onze evenementen de banner steeds komen ophalen. 

 Mogelijkheden tot extra promo op onze facebook – twitter. 
 

Gouden sponsor                            € 500 + 

 Graag gaan wij hierbij in overleg met de sponsor. U kan zeker beroep doen op al het 
bovenstaande maar werken hier graag op maat 
 
 
 
 

 

 

vzw Sepak Takraw België  

Palingstraat 6 

9800 Astene (Deinze) 

@: site@sepaktakraw.be 


