
SPONSORINGOVEREENKOMST

PARTIJ A

VZW Sterren op de Grasmat, Walemstraat 185, te 2860 Sint-Katelijne-Waver 

Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, Colonna-Cesari Axel 

En

PARTIJ B

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Vertegenwoordigd door: …………………………………………………………. 

PROJECT:

“STERREN OP DE GRASMAT”

VZW Sterren op de Grasmat organiseert op zondag 2 september 2018 te Mechelen een voetbaltornooi 
met deelname van 20 gerenommeerde restaurants. Dit project draagt de steun van de Stad Mechelen en 
gemeente Sint-Katelijne-Waver. Als peter zal optreden de heer Piet den Boer.

Hierbij bevestigt partij B als sponsor te willen intekenen ter gelegenheid van het tornooi 
“Sterren op de grasmat” op zondag 2 september 2018 en dit ten voordele van het goede doel G-Sport. 
De term G-sport omvat alle sporten waar personen met een handicap of beperking aan kunnen 
deelnemen waarbij de focus ligt op de mogelijkheden van de sporter.
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Sponsorformules:

Donatie “bib gourmand“: € 500,00
• Vermelding op website

• Uitnodiging voor 2 personen op de prijsuitreiking & deelname aan walking dinner op 2 september                        

in de Porsche Center Mechelen.

Donatie één ster “*”: € 2.500,00
• Vermelding op website en sociale media

• Uitnodiging voor 8 personen op de prijsuitreiking & deelname aan walking dinner op 2 september                       

in de Porsche Center Mechelen.

• Opname in de mediacampagne 

• Vermelding van logo op mouw van shirtuitrusting van 5 deelnemende ploegen

Donatie twee sterren “**“: € 5000,00
• Vermelding op website en sociale media

• Vermelding op het scorebord

• Uitnodiging voor 15 personen op de prijsuitreiking & deelname aan walking dinner op 2 september                    

in de Porsche Center Mechelen.

• Vermelding van logo op shortuitrusting (zitvlak) van 10 deelnemende ploegen

• Opname in de mediacampagne

• Overhandigen van prijs bij prijsuitreiking

Donatie drie sterren “***”: € 7.500,00
• Vermelding op website en sociale media

• Vermelding als *** sponsor op het scorebord

• Uitnodiging voor 25 personen op de prijsuitreiking & deelname aan walking dinner op 2 september                    

in de Porsche Center Mechelen.

• Vermelding van logo centraal op rugzijde op shirtuitrusting alle deelnemende ploegen

• Opname in de mediacampagne

• Overhandiging van de prijs aan de winnaar
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Donatie hoofdsponsor: € 10.000,00
• Vermelding op website en sociale media

• Centrale vermelding als hoofdsponsor op het scorebord

• Uitnodiging voor 40 personen op de prijsuitreiking & deelname aan walking dinner op 2 september                     

in de Porsche Center Mechelen.

• Vermelding van logo centraal op borstzijde op shirtuitrusting alle deelnemende ploegen

• Opname in de mediacampagne, vermelding in persberichten

• Overhandiging van de cheque voor het goede doel

Partij B tekent in voor donatie: ……………………………................................................excl. 21 % BTW 

Facturatiegegevens partij B:

Adres: 

BTW nr:

Voor akkoord getekend en in tweevoud opgemaakt te ………………….................. op …………………… 

Partij A        Partij B

Colonna-Cesari Axel      ……………………..

Bestuurder       ……………………..
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