Sponsordossier

6e editie: 8 september 2019

Voetbaltornooi voor het goede doel
Sterren op de Grasmat is een charity event waarbij er geld wordt ingezameld ten
voordele van het goede doel G-Sport. Sterren op de Grasmat is een voetbaltornooi
georganiseerd voor en door Belgische sterren-chefs. Axel Colonna-Cesari, chef van
Centpourcent te Sint-Katelijne-Waver, is initiatiefnemer.
De zesde editie van dit voetbaltornooi zal doorgaan op zondag 8 september 2019.
Overdag wordt er voetbal gespeeld op de terreinen van Racing Mechelen.
20 sterrenrestaurants nemen het tegen elkaar op tijdens een voetbaltoernooi dat de
hele dag duurt. Allicht kunnen we ook dit jaar Hof van Cleve, The Jane, Boury, ‘t Zilte,
Sel Gris, Horseele, Nathan, Castor, Centpourcent,... verwachten. Zij voetballen tegen
elkaar onder het deskundige oog van een scheidsrechter. Bij vorige edities waren dat
o.a. Lawrence Visser, Nathan Verboomen, Luc Wouters, Jérôme Efong Nzolo, Frank De
Bleeckere.
Enkele speciale matchen laten ons kennismaken met G-sport:
• Derby tussen de G-ploegen van Racing Mechelen en KV Mechelen
• Een initiatie blindenvoetbal: iedereen kan kennis maken met blindenvoetbal. We
vinden het belangrijk te laten zien hoe dat gespeeld wordt.
• Als kers op de taart staat een internationaal Amp Football-tornooi gepland.
Enkel mensen die ofwel een arm (keepers) ofwel een been (veldspelers) verloren
zijn, mogen deelnemen. Het is niet te onderschatten hoeveel energie de spelers
moeten opbrengen om elkaar op één been te bekampen.
We bouwen verder op het succes van de vorige edities en laten daarbij de
foodvillage groeien.
Aansluitend volgt een Walking Dinner in de Porsche concessie te Mechelen waar ook
de resultaten van het tornooi bekend gemaakt worden. Die avond overhandigen we
een cheque aan het goede doel.
Sterren op de Grasmat verzamelde over 5 edities in totaal al € 102.500 voor het
goede doel!

Wat is G-sport?
G-sport is er voor sportievelingen waarbij het bewegen en beleven net even anders
is. ‘G-sport’ is net zoals ‘sport’ een enorm breed begrip. Het omvat alle sporten die
personen met een beperking beoefenen.
Kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking krijgen bij G-sportclubs de
kans om op hun eigen niveau te sporten in een reguliere sportclub. Meestal sporten
G-sporters in een apart team binnen de club, maar soms sporten ze gewoon samen
met leden zonder handicap.
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Goede doelen
G-Sport Vlaanderen

G-sport Vlaanderen vzw is hét aanspreekpunt omtrent G-sport en fungeert als kenniscentrum voor iedereen met interesse in G-sport. Samen met jou zorgen we ervoor
dat meer mensen met een handicap sporten of bewegen. Door samenwerking binnen
en buiten de G-sportsector zien we erop toe dat aan alle randvoorwaarden wordt
voldaan. We gaan geen taboes uit de weg en zetten G-sport op het menu van zoveel
mogelijk Vlamingen, mét of zonder handicap!
Daarnaast verzamelen we middelen om meer mensen te ondersteunen bij hun zoektocht naar aangepaste sportmaterialen.
www.gsportvlaanderen.be

K.R.C. Mechelen G-ploeg

Jongeren vanaf 12 jaar met een mentale en/of fysieke beperking krijgen bij de
G-ploeg van Racing Mechelen de mogelijkheid om het voetbalspel te beleven binnen
hun eigen mogelijkheden. Binnen de G-ploeg staat het spelplezier steeds voorop.
racingmechelen.be/andere-ploegen/g-ploeg/

KV Mechelen G-ploeg

“Officieel vernoemd door Voetbal Vlaanderen als grootste G werking van het land”
met aanbieding voor alle niveau’s.
www.kvmechelengteam.be/g-werking/

Amp Football Belgium

Geamputeerden die voetballen, is geen alledaags gezicht.
Toch is dat net wat Amp Football Belgium voor ogen heeft: een team geamputeerden
samenstellen. Veldspelers hebben een amputatie aan het been en de keeper heeft
een amputatie van de hand of arm. De spelers voetballen met krukken en zonder
prothese.
www.ampfootballbelgium.com

Anvasport

VZW ANVASPORT (Anders Validen Sporten) is een vereniging die zich inzet voor
mensen met een motorische handicap. Anvasport biedt deze mensen de mogelijkheid
om sport te beoefenen in een beschermd milieu in functie van integratie en met het
oog op het in stand houden en verbeteren van de algemene conditie.
anvasport.be
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Locaties
Het voetbaltornooi met foodvillage gaat door bij K.R.C. Mechelen.
Het Oscar Vankesbeeckstadion is gelegen in het noordelijke stadsdeel Mechlen-Noord.
Het stadion ligt aan de Antwerpsesteenweg, net buiten de stadsring.
Racing Mechelen
Oscar Van Kesbeeckstraat 43
2800 Mechelen
Parking:
Gratis voldoende parking in de buurt
Het avondevent gaat door in de Porsche concessie te Mechelen.
Tijdens het avondevent worden ook de resultaten van het tornooi bekend gemaakt.
We overhandigen dan ook de cheque aan de goede doelen.
Porsche Center Mechelen
Blokhuisstraat 47 P
2800 Mechelen
Parking:
Schaliënhoevedreef, 2800 Mechelen (Industriezone Campus Mechelen Noord)
Er is een permanente shuttle service voorzien tussen de gratis parking Campus
Mechelen Noord en Porsche Center Mechelen.

Promotie
Pers: plaatselijke, professionele (horeca) en nationale media
Online: website, Facebook, Instagram, LinkedIn
Fysiek: voorstelling aan service clubs, Fundraising G-sport Vlaanderen en partners
Tijdens het tornooi worden alle sponsors vermeld op de tenues, op banners of ander
promotiemateriaal afhankelijk van de gekozen formule. Hier rekenen wij op de aanwezigheid van 600 personen.
Gedurende de walking dinner worden de logo’s van de sponsors doorlopend geprojecteerd op TV schermen. Hoofdsponsors krijgen extra visibiliteit en worden uitgenodigd
op het podium bij het afgeven van de prijzen. Tijdens de Walking Dinner rekenen wij
op de aanwezigheid van 750 gasten.
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Publiciteitsmogelijkheden

telkens met een debetnota voor de verkoop van sponsoring i.v.m. fiscale aftrekbaarheid

Tombolaprijzen
Zowel overdag als ‘s avonds zullen krasloten te koop aangeboden worden waarbij
prachtige prijzen te winnen zijn. Heeft u interesse om hieraan uw steentje bij te
dragen? Graag! Wij zijn nog op zoek naar mooie tombolaprijzen/sponsorbonnen.
Wij kunnen u hiervoor gepaste visibiliteit voorzien.
Matchbal
Wordt matchbal sponsor, genereer visibiliteit en geniet terwijl van een zalige all-in
formule (zie verder) in onze foodvillage voor 4 personen: € 500 excl. BTW
Exclusieve sponsor op de shirtuitrusting van alle scheidsrechters
Nieuw! Sterren op de Grasmat voorziet de outfits van de scheidsrechters, hiervoor
kan u als exclusieve sponsor intekenen: € 1000 excl. BTW
Publiciteit (logo) op de lanyards (Porsche Center Mechelen)
Hiervoor kunnen maximaal 4 sponsors ingeschreven worden.
Indien interesse, schrijf in vóór 31 mei: € 750 excl. BTW
All-in formule in onze Foodvillage (bij Racing Mechelen)
All in formule tijdens het tornooi: 1 glas champagne met hapjes, 3 oesters, keuze uit 1
warm gerecht, 1 ijsje, 1 koffie, 3 drankbonnetjes en 1 tombolaticket: € 25 excl. BTW
Inkomkaarten Walking Dinner (Porsche Center Mechelen)
Indien u inkomkaarten wenst voor ons exclusief Walking Dinner in de Porsche Center
Mechelen, kan u die op aanvraag laten factureren samen met uw gekozen sponsoring
aan € 125 excl. BTW
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Sponsorformules
Donatie “bib gourmand“: € 500,00
• Vermelding op website
• Vermelding langs het veld
• Gedurende de walking dinner worden de sponsors doorlopend geprojecteerd op
TV schermen
• Uitnodiging voor 2 personen op de prijsuitreiking & deelname aan walking dinner
op 8 september in Porsche Center Mechelen.
Donatie één ster “*”: € 2.500,00
• Vermelding op website en sociale media
• Vermelding langs het veld
• Vermelding van logo op mouw van shirtuitrusting van 5 deelnemende ploegen
• Gedurende de walking dinner worden de sponsors doorlopend geprojecteerd op
TV schermen
• Uitnodiging voor 8 personen op de prijsuitreiking & deelname aan walking dinner
op 8 september in Porsche Center Mechelen.
Donatie twee sterren “**“: € 5000,00
• Vermelding op website en sociale media
• Vermelding langs het veld
• Vermelding van logo op shortuitrusting (zitvlak) van 10 deelnemende ploegen
• Gedurende de walking dinner worden de sponsors doorlopend geprojecteerd op
TV schermen
• Overhandigen van prijs bij prijsuitreiking
• Uitnodiging voor 15 personen op de prijsuitreiking & deelname aan walking
dinner op 8 september in Porsche Center Mechelen.
Donatie drie sterren “***”: € 7.500,00
• Vermelding op website en sociale media
• Vermelding langs het veld
• Vermelding van logo centraal op rugzijde op shirtuitrusting alle deelnemende
ploegen
• Gedurende de walking dinner worden de sponsors doorlopend geprojecteerd op
TV schermen
• Logo duidelijk zichtbaar in Porsche Center Mechelen
• Overhandiging van de prijs aan de winnaar
• Uitnodiging voor 25 personen op de prijsuitreiking & deelname aan walking
dinner op 8 september in Porsche Center Mechelen.
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Donatie hoofdsponsor: € 10.000,00
• Vermelding op website en sociale media
• Centrale vermelding als hoofdsponsor langs het veld
• Vermelding van logo centraal op borstzijde op shirtuitrusting alle deelnemende
ploegen
• Gedurende de walking dinner worden de sponsors doorlopend geprojecteerd op
TV schermen
• Logo duidelijk zichtbaar in Porsche Center Mechelen
• Overhandiging van de cheque voor het goede doel
• Uitnodiging voor 40 personen op de prijsuitreiking & deelname aan walking
dinner op 8 september in Porsche Center Mechelen.

Wij geven u graag een persoonlijke toelichting bij de verschillende publiciteit- en
sponsormogelijkheden. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u geheel vrijblijvend,
contact opnemen met de organisatie.
Gelieve ons uw inschrijvingsformulier tijdig door te sturen per mail naar
sterrenopdegrasmat@centpourcent.be of per post naar het onderstaand adres.
Logo aanleveren, bij voorkeur als vectorieel bestand (eps) of in hoge resolutie (300
dpi) via sterrenopdegrasmat@sobry.com.

Dank aan
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Sponsorovereenkomst
Ik, ................................................................................ verantwoordelijke voor .............
..............................................................(naam van de zaak), wens ......................... EUR
(excl. 21% BTW) aan Sterren op de Grasmat te betalen voor publiciteit in overeenstemming met het sponsordossier.
Ik kies voor sponsorformule: ..........................................................................................
Facturatiegegevens:
Adres:			
................................................
			

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

BTW-nummer:		

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

Contactpersoon:

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

E-mailadres:		

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

Telefoonnummer:

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

Logo:
Logo(‘s) wordt zo snel mogelijk bezorgd aan sterrenopdegrasmat@sobry.com
Betalingswijze:
Via overschrijving op rekeningnummer: BE 59 7360 1416 7926
Factuur:
U ontvangt na ondertekening van de sponsorovereenkomst of overschrijving een
factuur als betalingsverzoek of bewijs van uw bijdrage.

Opgemaakt te ................................................ op ................................................ 2019
Axel Colonna-Cesari					
Bestuurder Sterren op de Grasmat
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Contact
VZW Sterren op de Grasmat
Antwerpsesteenweg 1
2860 Sint-Katelijne-Waver
BTW BE 0632.536.109
IBAN BE 59 7360 1416 7926
Axel en Anneleen Colonna-Cesari - Soethaert
sterrenopdegrasmat@centpourcent.be		
0468 13 25 77						

Kris & Isabelle Sobry - Fossé
sterrenopdegrasmat@sobry.com
0476 740 580

www.sterrenopdegrasmat.be
@sterrenopdegrasmat

Dank aan

À É P E R N AY
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www.sterrenopdegrasmat.be

