
            Gym Westerlo zoekt sponsors!

Als vereniging in Gymnastiek en Rope Skipping, proberen wij om betaalbare kwalitatieve sportactiviteiten aan te 
bieden aan de regio Westerlo en omstreken. Om dit mogelijke te maken, helpen alle extra’s. Wij zijn daarom op 
zoek naar sponsors. De sponsor zorgt voor een financiële bijdrage en krijgt daarvoor heel wat in de plaats. Dit 
engagement blijft voor 3 seizoenen geldig.

Waarom Gym Westerlo sponsoren?
Wij zijn er van overtuigd dat uw steun ook een return voor u oplevert! Gym Westerlo bestaat uit meer dan 600 
leden. We zijn de trotse bezitters van het Q4GYM-label en bestrijken regelmatig podiumplaatsen met onze 
wedstrijdturnsters en -springers. 

Door de turnclub van Westerlo te sponsoren, kan u publiciteit maken voor uw zaak of bedrijf, doet u aan 
klantenbinding en draagt u ertoe bij dat onze non-profitsportclub een kwaliteitsvol sportaanbod kan blijven 
bieden aan de vele kinderen en volwassenen die wekelijks komen turnen en springen. De aankoop van nieuwe 
turntoestellen, de zaalhuur en onze turnshow kosten onze kring jaarlijks handenvol geld. Daarom staan we 
graag open voor uw financiële steun. U zal merken bij nazicht van de verschillende sponsorpakketten dat we 
onze sponsors in de watten leggen en een mooie return geven!

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Voor een sponsorbedrag van 900 euro (of 300 euro per seizoen):
• Vermelding club t-shirt voor elk lid (+/- 650 leden)
• Vermelding nieuwsbrieven
• Vermelding website
• Banner op elke activiteit
• Fiscaal attest voor uw sponsoring  

 

2. Voor een sponsorbedrag van 450 euro (of 150 euro per seizoen):
• Vermelding nieuwsbrieven
• Banner op elke activiteit
• Fiscaal attest voor uw sponsoring 

Heeft u nog vragen omtrent sponsoring of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren:
Stefanie Amara : info@gymwesterlo.be

Wij danken u alvast voor uw interesse!

Met sportieve groeten,
Gym Westerlo

UW LOGO



        SPONSORCONTRACT

Tussen:
Bedrijfsnaam: .............................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Telefoon/gsm: .............................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................
BTW: ..........................................................................................................................................

Hier vertegenwoordigd door: (naam & voornaam) ............................................................................
en 
Turnclub GYM WESTERLO vzw, Geneinde 2, 2260 Westerlo.
vertegenwoordigd door mevr. Steffanie Amara, voorzitter Turnclub GYM WESTERLO vzw
wordt overeengekomen dat (firmanaam) ........................................................ zal 
optreden als ..................................................................... (soort) sponsor voor de 
periode september 2020 tot en met augustus 2023 volgens de bepalingen gesteld in 
het sponsordossier.

Budget: € ..............................

Steeds te betalen via bankoverschrijving na ontvangst van factuur op het nummer  
BE50 8601 1507 4718.

Opgemaakt te Westerlo op .......................................... in twee exemplaren waarvan elke partij
één exemplaar ontvangt bij ondertekening.

Voor de club          Voor de sponsor

Stefanie Amara
Voorzitter Turnclub GYM WESTERLO vzw


