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VOORWOORD
Tafeltennisclub Schilde vzw
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde

Geachte heer/mevrouw,
Sinds 1967 is Tafeltennisclub Schilde vzw een vaste waarde binnen de sportcultuur van Schilde en de gehele
Antwerpse tafeltenniswereld. De laatste 20 jaren waren we gehuisvest in de lokalen naast de basisschool
Vennebos in de Kasteeldreef. Hier beoefenen we met een 90‐tal leden onze geliefde sport en hobby.
Momenteel spelen er 13 seniorenploegen en 2 jeugdploegen tafeltennis op hoog of laag competitieniveau.
Daarnaast zijn er verschillende recreanten actief en trainen twee van onze clubgenoten voor deelname aan de
Para‐Olympics. Verder kunnen we rekenen op de steun van ouders, vrienden en sympathisanten.
Sinds half april ll. kregen we van het Ministerie van Onderwijs echter te horen dat we tegen 01/07/08 onze
lokalen dienden te verlaten ten behoeve van de oprichting van een kinderdagverblijf en enkele klaslokalen.
Natuurlijk zijn we meer dan tevreden wanneer er in de jeugd wordt geïnvesteerd wat betreft onderwijs maar
het plaatst ons voor een zeer grote uitdaging.
Indien we onze trainingen en competitie in de toekomst willen waarborgen, dienen we een lokaal van 22m x
22m te voorzien. Hiervoor is de nodige financiële slagkracht nodig. Vandaar dan ook deze oproep naar
financiële en/of materiële hulp.
Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de sponsormogelijkheden. Wij hopen van harte dat u ons
kan en wil helpen. Samen kunnen we er voor zorgen dat Tafeltennisclub Schilde blijft bestaan.

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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1

BEDRIJVEN / HANDELAARS

1.1

HOOFDSPONSOR (€ 10.000,‐)
•

Als hoofdsponsor krijgt u overal de primaire plaats.

•

U krijgt alle onderstaande reclamemiddelen voor maar liefst 6 jaar! (Het eerste jaar gratis wegens het
nog niet beschikken over het eigen lokaal.) Dit komt dus neer op minder dan € 2.000,‐ per jaar.

•

U krijgt een reclamebord van 1,22m x 2,50m dat centraal, en duidelijk zichtbaar vanuit de cafetaria, in
onze speelzaal wordt opgehangen.

•

U krijgt een goudkleurige naamtegel die een blijvende centrale plaats krijgt op onze Wall of Thanks
(muur in de inkomhal van het lokaal). Deze Wall of Thanks bestaat uit naamtegels die aangekocht
worden door sponsors & sympathisanten. De normale kleur is wit. Als hoofdsponsor krijgt u een
goudkleurig exemplaar in het midden van de muur.

•

Als erelid wordt u met 6 personen gratis uitgenodigd op onze extrasportieve activiteiten en ontvangt
hierbij tevens een attentie (vb. nieuwjaarsreceptie, teerfeest, BBQ, kaartavond, …).

•

Uw naam wordt gekoppeld aan één van onze kampioenschapstrofeeën.

•

U wordt op 2 plaatsen vermeld op onze website www.ttkschilde.be met uw logo, gedetailleerde
gegevens en link naar uw persoonlijke website:
o Homepage: hierop worden enkel hoofdsponsors en cosponsors vermeld. Hoofdsponsors
komen bovenaan te staan in volgorde van intekening.
o

Sponsorpagina: dit is een subpagina die via het menu rechtstreeks bereikbaar is. Hierop
worden alle sponsors van alle niveaus vermeld. Ook hier komen hoofdsponsors bovenaan te
staan in volgorde van intekening.

o

Zie bijlage 4 + 5 voor screenshots.

•

Op clubfolders zal u als hoofdsponsor duidelijk vermeld worden.

•

Als hoofdsponsor kan u 3 x per seizoen beschikken over de accommodatie van het nieuwe clublokaal,
na afspraak met het bestuur (wanneer het lokaal beschikbaar is).

•

Als hoofdsponsor kan u bijkomend voorzien in eigen promomateriaal dat een zichtbare plaats krijgt
tijdens onze extrasportieve activiteiten (vb. spandoek, folders, …).

•

Als hoofdsponsor wordt u exclusiviteit beloofd. Geen concurrerend bedrijf of organisatie uit dezelfde
sector en dezelfde regio, mag zichzelf promoten op onze club.

•

U ontvangt hiervoor een factuur.

•

Indien er voor 01/01/2010 geen aanvang werd genomen met de bouwwerken, vervalt de
sponsorovereenkomst en wordt het gestorte sponsorbedrag aan u terugbetaald.

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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1.2

COSPONSOR (€ 5.000,‐)
•

Als cosponsor krijgt u alle onderstaande reclamemiddelen voor maar liefst 5 jaar! (Het eerste jaar
gratis wegens het nog niet beschikken over het eigen lokaal.) Dit komt neer op € 1.000,‐ per jaar

•

U krijgt een reclamebord van 0,61m x 1,25m dat duidelijk zichtbaar op een zijmuur in onze speelzaal
wordt opgehangen.

•

U krijgt een zilverkleurige naamtegel die blijvend een duidelijk zichtbare plaats krijgt op onze Wall of
Thanks (muur in de inkomhal van het lokaal). Deze Wall of Thanks bestaat uit naamtegels die
aangekocht worden door sponsors en sympathisanten. De normale kleur is wit. Als cosponsor krijgt u
een zilverkleurig exemplaar.

•

Als erelid wordt u met 4 personen gratis uitgenodigd op onze extrasportieve activiteiten en ontvangt
hierbij tevens een attentie (nieuwjaarsreceptie, teerfeest, BBQ, kaartavond, …).

•

U wordt op 2 plaatsen vermeld op onze website www.ttkschilde.be met uw logo, gedetailleerde
gegevens en link naar uw persoonlijke website:
o Homepage: hierop worden enkel hoofdsponsors en cosponsors vermeld. Cosponsors komen
onder de hoofdsponsors te staan in volgorde van intekening.
o

Sponsorpagina: dit is een subpagina die via het menu rechtstreeks bereikbaar is. Hierop
worden alle sponsors van alle niveaus vermeld. Ook hier komen cosponsors rechtstreeks
onder de hoofdsponsors te staan in volgorde van intekening.

o

Zie bijlage 4 + 5 voor screenshots.

•

Op clubfolders zal u als cosponsor duidelijk vermeld worden.

•

Als cosponsor kan u 2 x per seizoen beschikken over de accommodatie van het nieuwe clublokaal, na
afspraak met het bestuur (wanneer het lokaal beschikbaar is).

•

Als cosponsor kan u bijkomend voorzien in eigen promomateriaal dat een zichtbare plaats krijgt
tijdens onze extrasportieve activiteiten (vb. spandoek, folders, …).

•

U krijgt hiervoor een factuur.

•

Indien er voor 01/01/2010 geen aanvang werd genomen met de bouwwerken, vervalt de
sponsorovereenkomst en wordt het gestorte sponsorbedrag aan u terugbetaald.

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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1.3

SUBSPONSOR (€ 2.500,‐)
•

U bent subsponsor en u krijgt alle onderstaande reclamemiddelen voor maar liefst 4 jaar! (Het eerste
jaar gratis wegens het nog niet beschikken over het eigen lokaal.) Dit komt neer op € 625,‐ per jaar.

•

U krijgt een reclamebord van 0,61m x 1,25m dat duidelijk zichtbaar op een zijmuur in onze speelzaal
wordt opgehangen.

•

U krijgt een naamtegel die blijvend een duidelijke plaats krijgt op onze Wall of Thanks (muur in de
inkomhal van het lokaal). Deze Wall of Thanks bestaat uit naamtegels die aangekocht worden door
sponsors en sympathisanten. De kleur van de tegel is wit.

•

Als erelid wordt u met 2 personen gratis uitgenodigd op onze extrasportieve activiteiten en ontvangt
hierbij tevens een attentie (nieuwjaarsreceptie, teerfeest, BBQ, kaartavond, …).

•

U wordt vermeld op de sponsorpagina van onze website www.ttkschilde.be met uw logo,
gedetailleerde gegevens en link naar uw persoonlijke website. Deze sponsorpagina is een subpagina
die via het menu rechtstreeks bereikbaar is. Hierop worden alle sponsors van alle niveaus vermeld.
Subsponsors komen rechtstreeks onder de hoofd‐ en cosponsors te staan in volgorde van intekening.
Zie bijlage 5 voor screenshot.

•

Op clubfolders zal u als subsponsor duidelijk vermeld worden.

•

Als subsponsor kan u 1 x per seizoen beschikken over de accommodatie van het nieuwe clublokaal, na
afspraak met het bestuur (wanneer het lokaal beschikbaar is).

•

Als subsponsor kan u bijkomend voorzien in eigen promomateriaal dat een zichtbare plaats krijgt
tijdens onze extrasportieve activiteiten (vb. spandoek, folders, …).

•

U krijgt hiervoor een factuur.

•

Indien er voor 01/01/2010 geen aanvang werd genomen met de bouwwerken, vervalt de
sponsorovereenkomst en wordt het gestorte sponsorbedrag aan u terugbetaald.

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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1.4

RECLAMEBORD
•

U krijgt een reclamebord van 0,61m x 1,25m dat duidelijk zichtbaar op een zijmuur in onze speelzaal
wordt opgehangen.

•

Kiest u voor een reclamebord dan kan u uit volgende opties kiezen:
o Uw bord zichtbaar in ons lokaal voor een jaar = € 200,‐
o

Uw bord zichtbaar in ons lokaal voor twee jaar = € 370,‐

o

Uw bord zichtbaar in ons lokaal voor drie (+ één) jaar = € 500,‐

•

U wordt gedurende de gekozen termijn vermeld op de sponsorpagina van onze website
www.ttkschilde.be met uw logo, gedetailleerde gegevens en link naar uw persoonlijke website. Deze
sponsorpagina is een subpagina die via het menu rechtstreeks bereikbaar is. Zie bijlage 5 voor
screenshot.

•

U krijgt hiervoor een factuur.

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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1.5

VERMELDING OP WEBSITE (€ 50,‐)
•

U wordt gedurende 1 seizoen vermeld op de sponsorpagina van onze website www.ttkschilde.be met
uw logo, gedetailleerde gegevens en link naar uw persoonlijke website.

•

Deze sponsorpagina is een subpagina die via het menu rechtstreeks bereikbaar is.

•

Zie bijlage 5 voor screenshot.

•

U krijgt hiervoor een factuur.

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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2

PRIVÉ PERSONEN / ANDERE CLUBS

2.1

SPONSORTEGEL (€ 100,‐)
•

De naamtegel bevat de naam van de persoon of organisatie in drukletters (evt. logo).

•

De fabricatie‐ en plaatsingskosten worden door Tafeltennisclub Schilde vzw gedragen.

•

De kleur van de tegel is wit.

•

De naamtegels worden op een duidelijke plaats mee verwerkt in het lokaal aan de inkom.

•

Samen vormen zij onze “Wall of Thanks”.

•

U krijgt hiervoor een factuur.

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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3
3.1

BIJLAGEN
BIJLAGE 1: BESTUUR TAFELTENNISCLUB SCHILDE VZW

Voorzitter:

Ondervoorzitter:

Hans Moons
GSM: 0479/52.31.32

Herman Peeters
GSM: 0496/59.15.50

Secretaris
Jeugdverantwoordelijke
Webmaster:
Natalie Picard
GSM: 0472/720.128

Penningmeester:
Jonathan Luykx
GSM:0486/03.15.54

Bestuurders:
Saskia Laureyssens
GSM: 0479/21.10.69

Wim Vrijsen
GSM: 0486/06.68.27

Katrien Moons
GSM: 0486/29.98.11

Marianne Sebrechts
GSM: 0473/950.264

Marc Van Renterghem
GSM: 0476/59.42.31

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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3.2

BIJLAGE 2: ENKELE SFEERBEELDEN

Fameuzen dubbel 2008

Clubkampioenschap Jeugd 2008

Clubkampioenschap Seniors 2008

BBQ 2008

Kaartavond 2008

Nieuwjaarstornooi & Kaas‐ & wijnavond 2008

Varia

Meer sfeerbeelden zijn steeds terug te vinden op onze website: www.ttkschilde.be
Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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3.3

BIJLAGE 3: SPONSORS

Hoofdsponsors:

Cosponsors:

Subsponsors:

Reclameborden:
o André Van den Broeck te Schilde (CV – Sanitair)
o

Homedecor te Mortsel (Meubelen): t.e.m. 2009‐2010

o

Lilse Brandstoffen te Lille (Brandstoffen): t.e.m. 2008‐2009

o

Montagyp te Berchem (Bezettingswerken): t.e.m. 2008‐2009

o

Wijnegemse Drankenhal te Wijnegem (Drankenhal): t.e.m. 2008‐2009

Website:

Sponsortegel:

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be

9

3.4

BIJLAGE 4: SCREENSHOT HOMEPAGE WEBSITE

www.ttkschilde.be

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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3.5

BIJLAGE 5: SCREENSHOT SPONSORPAGINA WEBSITE

www.ttkschilde.be/wallofthanks.html

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be

11

4

CONTRACTEN

4.1

HOOFDSPONSOR
Tussen partijen:
Tafeltennisclub SCHILDE vzw
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde
(hierna genoemd partij enerzijds)
en
…
…
…
(hierna genoemd partij anderzijds)

werd overeengekomen:
Partij anderzijds betaalt als hoofdsponsor hierbij aan partij enerzijds het bedrag van:
10.000
euro (in letters),
Tienduizend
euro (in cijfers)
Partij enerzijds belooft hierbij aan partij anderzijds om aan alle, aan bovenvermeld bedrag gekoppelde
voorwaarden zoals hieronder beschreven (gedurende 6 jaar van .... tot ....) te voldoen. Deze zijn:
− Een reclamebord van 1,22m x 2,50m centraal en duidelijk zichtbaar in de speelzaal opgehangen.
−

Een goudkleurige naamtegel op de Wall of Thanks.

−

Als erelid met 6 personen betrokken bij de extrasportieve activiteiten, inclusief een attentie.

−

Uw naam wordt gekoppeld aan één van de kampioenschapstrofeeën.

−

Uw logo op de homepage én de sponsorpagina van de website www.ttkschilde.be.

−

Vermelding op de clubfolders.

−

3 x per seizoen beschikken over de accommodatie van het nieuwe clublokaal.

−

Eigen promomateriaal op een zichtbare plaats tijdens de extrasportieve activiteiten.

−

Exclusiviteit qua sector in regio.

o Partij anderzijds wenst hiervoor een factuur te ontvangen. (Aankruisen, indien van toepassing)
Indien de bouwwerken op 01/01/2010 niet aangevangen zijn, vervalt de sponsorovereenkomst en wordt het
sponsorbedrag terugbetaald door partij enerzijds.
Kosten voor enige fabricatie en plaatsing zullen gedragen worden door partij enerzijds.
Bedrag dient binnen een termijn van … dagen overgeschreven te worden met vermelding ‘hoodsponsor’ op
rekeningnummer:
789‐5727236‐83
Tafeltennisclub Schilde vzw
Kasteeldreef z/n, 2970 Schilde
Opgemaakt in dubbel te Schilde op … /… /....
Voor akkoord,

Voor akkoord,

Hans Moons
Voor partij enerzijds,

Dhr/Mevr…………………….
Voor partij anderzijds,

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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4.2

COSPONSOR
Tussen partijen:
Tafeltennisclub SCHILDE vzw
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde
(hierna genoemd partij enerzijds)
en
…
…
…
(hierna genoemd partij anderzijds)

werd overeengekomen:
Partij anderzijds betaalt als cosponsor hierbij aan partij enerzijds het bedrag van:
5.000
euro (in letters)
Vijfduizend
euro (in cijfers)
Partij enerzijds belooft hierbij aan partij anderzijds om aan alle, aan bovenvermeld bedrag gekoppelde
voorwaarden zoals hieronder beschreven (gedurende 5 jaar van .... tot ....) te voldoen. Deze zijn:
− Een reclamebord van 0,61m x 1,25m duidelijk zichtbaar in de speelzaal opgehangen.

o

−

Een zilverkleurige naamtegel op de Wall of Thanks.

−

Als erelid met 4 personen betrokken bij de extrasportieve activiteiten, inclusief een attentie.

−

Uw logo op de homepage én de sponsorpagina van de website www.ttkschilde.be.

−

Vermelding op de clubfolders.

−

2 x per seizoen beschikken over de accommodatie van het nieuwe clublokaal.

−

Eigen promomateriaal op een zichtbare plaats tijdens de extrasportieve activiteiten.

Partij anderzijds wenst hiervoor een factuur te ontvangen. (Aankruisen, indien van toepassing)

Indien de bouwwerken op 01/01/2010 niet aangevangen zijn, vervalt de sponsorovereenkomst en wordt het
sponsorbedrag terugbetaald door partij enerzijds.
Kosten voor enige fabricatie en plaatsing zullen gedragen worden door partij enerzijds.
Bedrag dient binnen een termijn van … dagen overgeschreven te worden met vermelding ‘cosponsor’ op
rekeningnummer:
789‐5727236‐83
Tafeltennisclub Schilde vzw
Kasteeldreef z/n, 2970 Schilde
Opgemaakt in dubbel te Schilde op … /… /....
Voor akkoord,

Voor akkoord,

Hans Moons
Voor partij enerzijds,

Dhr/Mevr…………………….
Voor partij anderzijds,

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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4.3

SUBSPONSOR
Tussen partijen:
Tafeltennisclub SCHILDE vzw
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde
(hierna genoemd partij enerzijds)
en
…
…
…
(hierna genoemd partij anderzijds)

werd overeengekomen:
Partij anderzijds betaalt als subsponsor hierbij aan partij enerzijds het bedrag van:
2.500
euro (in letters)
Tweeduizend vijfhonder euro (in cijfers)
Partij enerzijds belooft hierbij aan partij anderzijds om aan alle, aan bovenvermeld bedrag gekoppelde
voorwaarden zoals hieronder beschreven (gedurende 4 jaar van ..... tot ....) te voldoen. Deze zijn:
− Een reclamebord van 0,61m x 1,25m duidelijk zichtbaar in de speelzaal opgehangen.

o

−

Een naamtegel op de Wall of Thanks.

−

Als erelid met 2 personen betrokken bij de extrasportieve activiteiten, inclusief een attentie.

−

Uw logo op de sponsorpagina van de website www.ttkschilde.be.

−

Vermelding op de clubfolders.

−

1 x per seizoen beschikken over de accommodatie van het nieuwe clublokaal.

−

Eigen promomateriaal op een zichtbare plaats tijdens de extrasportieve activiteiten.

Partij anderzijds wenst hiervoor een factuur te ontvangen. (Aankruisen, indien van toepassing)

Indien de bouwwerken op 01/01/2010 niet aangevangen zijn, vervalt de sponsorovereenkomst en wordt het
sponsorbedrag terugbetaald door partij enerzijds.
Kosten voor enige fabricatie en plaatsing zullen gedragen worden door partij enerzijds.
Bedrag dient binnen een termijn van … dagen overgeschreven te worden met vermelding ‘subsponsor’ op
rekeningnummer:
789‐5727236‐83
Tafeltennisclub Schilde vzw
Kasteeldreef z/n, 2970 Schilde
Opgemaakt in dubbel te Schilde op … /… /....
Voor akkoord,

Voor akkoord,

Hans Moons
Voor partij enerzijds,

Dhr/Mevr…………………….
Voor partij anderzijds,

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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4.4

RECLAMEBORD – 1 JAAR
Tussen partijen:
Tafeltennisclub SCHILDE vzw
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde
(hierna genoemd partij enerzijds)
en
…
…
…
(hierna genoemd partij anderzijds)

werd overeengekomen:
Partij anderzijds belooft hierbij aan partij enerzijds het volgende:
Aankoop van een reclamebord van 0,61m x 1,25m dat gedurende één jaar (van ...... tot ....) opgehangen zal
worden op een duidelijk zichtbare plaats in de speelzaal aan de prijs van € 200,00.
Op het reclamebord zal op verzoek van partij anderzijds de elektronisch aangeleverde inscriptie aangebracht
worden.
Tevens wordt er een vermelding geplaatst op de sponsorpagina van www.ttkschilde.be.
Kosten voor de fabricatie en plaatsing ervan, zullen gedragen worden door partij enerzijds.
o

Partij anderzijds wenst hiervoor een factuur te ontvangen. (Aankruisen, indien van toepassing)

Bedrag dient binnen een termijn van … dagen overgeschreven te worden met vermelding ‘reclamebord’ op
rekeningnummer:
789‐5727236‐83
Tafeltennisclub Schilde vzw
Kasteeldreef z/n, 2970 Schilde

Opgemaakt in dubbel te Schilde op … /… /....
Voor akkoord,

Voor akkoord,

Hans Moons
Voor partij enerzijds,

Dhr/Mevr…………………….
Voor partij anderzijds,

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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4.5

RECLAMEBORD – 2 JAAR
Tussen partijen:
Tafeltennisclub SCHILDE vzw
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde
(hierna genoemd partij enerzijds)
en
…
…
…
(hierna genoemd partij anderzijds)

werd overeengekomen:
Partij anderzijds belooft hierbij aan partij enerzijds het volgende:
Aankoop van een reclamebord van 0,61m x 1,25m dat gedurende twee jaar (van ..... tot .....) opgehangen zal
worden op een duidelijk zichtbare plaats in de speelzaal aan de prijs van € 370,00.
Op het reclamebord zal op verzoek van partij anderzijds de elektronisch aangeleverde inscriptie aangebracht
worden.
Tevens wordt er een vermelding geplaatst op de sponsorpagina van www.ttkschilde.be.
Kosten voor de fabricatie en plaatsing ervan, zullen gedragen worden door partij enerzijds.
o

Partij anderzijds wenst hiervoor een factuur te ontvangen. (Aankruisen, indien van toepassing)

Bedrag dient binnen een termijn van … dagen overgeschreven te worden met vermelding ‘reclamebord’ op
rekeningnummer:
789‐5727236‐83
Tafeltennisclub Schilde vzw
Kasteeldreef z/n, 2970 Schilde

Opgemaakt in dubbel te Schilde op … /… /....
Voor akkoord,

Voor akkoord,

Hans Moons
Voor partij enerzijds,

Dhr/Mevr…………………….
Voor partij anderzijds,

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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4.6

RECLAMEBORD – 4 JAAR
Tussen partijen:
Tafeltennisclub SCHILDE vzw
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde
(hierna genoemd partij enerzijds)
en
…
…
…
(hierna genoemd partij anderzijds)

werd overeengekomen:
Partij anderzijds belooft hierbij aan partij enerzijds het volgende:
Aankoop van een reclamebord van 0,61m x 1,25m dat gedurende vier jaar (van ..... tot ....) opgehangen zal
worden op een duidelijk zichtbare plaats in de speelzaal aan de prijs van € 500,00.
Op het reclamebord zal op verzoek van partij anderzijds de elektronisch aangeleverde inscriptie aangebracht
worden.
Tevens wordt er een vermelding geplaatst op de sponsorpagina van www.ttkschilde.be.
Kosten voor de fabricatie en plaatsing ervan, zullen gedragen worden door partij enerzijds.
O

Partij anderzijds wenst hiervoor een factuur te ontvangen. (Aankruisen, indien van toepassing)

Bedrag dient binnen een termijn van … dagen overgeschreven te worden met vermelding ‘reclamebord’ op
rekeningnummer:
789‐5727236‐83
Tafeltennisclub Schilde vzw
Kasteeldreef z/n, 2970 Schilde

Opgemaakt in dubbel te Schilde op … /… /....
Voor akkoord,

Voor akkoord,

Hans Moons
Voor partij enerzijds,

Dhr/Mevr…………………….
Voor partij anderzijds,

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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4.7

WEBPAGINA
Tussen partijen:
Tafeltennisclub SCHILDE vzw
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde
(hierna genoemd partij enerzijds)
en
…
…
…
(hierna genoemd partij anderzijds)

werd overeengekomen:
Partij enerzijds belooft hierbij aan partij anderzijds het volgende:
Vermelding van de gedetailleerde gegevens van partij anderzijds op de sponsorpagina van www.ttkschilde.be
gedurende het volgende seizoen ....... ‐ ...... aan de prijs van € 50,00.
Het logo zal door partij anderzijds op elektronische wijze bezorgd worden aan partij enerzijds.
Kosten voor de plaatsing ervan, zullen gedragen worden door partij enerzijds.
O

Partij anderzijds wenst hiervoor een factuur te ontvangen. (Aankruisen, indien van toepassing)

Bedrag dient binnen een termijn van … dagen overgeschreven te worden met vermelding ‘website’ op
rekeningnummer:
789‐5727236‐83
Tafeltennisclub Schilde vzw
Kasteeldreef z/n, 2970 Schilde

Opgemaakt in dubbel te Schilde op … /… /....
Voor akkoord,

Voor akkoord,

Hans Moons
Voor partij enerzijds,

Dhr/Mevr…………………….
Voor partij anderzijds,

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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4.8

SPONSORTEGEL
Tussen partijen:
Tafeltennisclub SCHILDE vzw
Kasteeldreef z/n
2970 Schilde
(hierna genoemd partij enerzijds)
en
…
…
…
(hierna genoemd partij anderzijds)

werd overeengekomen:
Partij anderzijds belooft hierbij aan partij enerzijds het volgende:
Aankoop van een ronde sponsortegel die geplaatst zal worden op een duidelijk zichtbare plaats in het nieuwe
clublokaal aan de prijs van € 100,00.
Op de tegel zal op verzoek van partij anderzijds volgende inscriptie aangebracht worden:
…………………………………………………………………………..
(Te vermelden in drukletters)
Kosten voor de fabricatie en plaatsing ervan, zullen gedragen worden door partij enerzijds.
O

Partij anderzijds wenst hiervoor een factuur te ontvangen. (Aankruisen, indien van toepassing)

Bedrag dient binnen een termijn van … dagen overgeschreven te worden met vermelding ‘sponsortegel’ op
rekeningnummer:
789‐5727236‐83
Tafeltennisclub Schilde vzw
Kasteeldreef z/n, 2970 Schilde

Opgemaakt in dubbel te Schilde op … /… /....
Voor akkoord,

Voor akkoord,

Hans Moons
Voor partij enerzijds,

Dhr/Mevr…………………….
Voor partij anderzijds,

Wenst u nog meer info:

0479/52.31.32 (Hans Moons, voorzitter Tafeltennisclub Schilde vzw)
sponsoring@ttkschilde.be
www.ttkschilde.be
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