
 

 
Zottegem Atletiek – Gesticht in 1969 – KBAB 373 

Secretariaat: STANDAERT Kwinten – Pastoriestraat 27 – 9620 Zottegem 
Mail: za@val.be  

www.zottegem-atletiek.be 

Geplande activiteiten in ons Jubileumjaar 2019 met Sponsor reclame 

03/01/2019:   Nieuwjaarsreceptie 
06/01/2019:   Deelname Zottegem Carnaval - Promotiestoet 
13/01/2019:   Provinciaal Kampioenschap veldloop op festivalweide 
…/04/2019:   Start 2 Run  
…/04/2019:   Sportavond met eregasten (niet in 2019) 
04/05/2019:   Jubileumfeest met viering 50-jarig bestaan - koninklijke titel 
17/08/2019:   38-ste Egmontloop 
07/09/2019:   Deelname Vrijetijdsbeurs Zottegem 
14/09/2019:   Kids Olympics 
19-20/10/2019:  Jubileum Eetfestijn 
28/12/2019:   Jubileum Sylvester loop 

Voor giften vanaf 40 € bekomt uw bedrijf een belastingvermindering van 
45%. 

Standaard Sponsor: vanaf 40 tot 74 € 

 Vermelding op website 

 Vermelding in tweemaandelijkse nieuwsbrief 

 Vermelding op gezamenlijke slide in powerpoint (sportavond, eetfestijn, eigen 

organisaties) 

 Eigen Sponsor Banner mag op ZA-organisaties uitgehangen worden, prioriteit 

bij locatiekeuze volgens sponsorformule. 

 Gratis toegangskaart veldloop (waarde 5 €) 

Brons Sponsor: vanaf 75 € tot 149 € 

 Idem als standaard sponsor 

 Vermelding “Brons” sponsor in presentaties/nieuwsbrieven 

 Eigen Sponsor Banner mag op ZA-organisaties uitgehangen worden, prioriteit 

bij locatiekeuze volgens sponsorformule. 

 Vermelding op flyers (klein formaat) waar mogelijk 

 Gratis toegangskaart voor eetfestijn, sportavond en veldloop (waarde: 35 €) 
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Silver Sponsor: vanaf 150 € tot 249 € 

 Idem als standaard sponsor 

 Vermelding “Silver” sponsor in presentaties/nieuwsbrieven 

 Aparte sponsor slide in powerpoints 

 Vermelding op kaarten eetfestijn waar mogelijk 

 Mogelijkheid om prijzen of podia medailles uit te reiken 

 Eigen Sponsor Banner mag op ZA-organisaties uitgehangen worden, prioriteit 

bij locatiekeuze volgens sponsorformule. 

 Promotiemateriaal zoals onderleggers voor eetfestijn/sportavond mogen ter 

beschikking gesteld worden. 

 Twee gratis kaarten voor eetfestijn, sportavond en veldloop (waarde: 70 €) 
 

Gold Sponsor: vanaf 250 €  

 Idem als standaard sponsor 

 Vermelding “Gold” sponsor in presentaties/nieuwsbrieven 

 Aparte sponsor slide in powerpoints 

 Expliciete vermelding tijdens eigen organisaties 

 Vermelding op kaarten eetfestijn, flyers (groot formaat) en indien mogelijk in 

persartikels 

 Mogelijkheid om zelf prijzen of podia medailles uit te reiken 

 Wedstrijd kan de naam van de sponsor krijgen. 

o Bv Masters Heren Egmontloop 12 KM – Grote prijs “Doltcini” 

 Eigen Sponsor Banner mag op ZA-organisaties uitgehangen worden, prioriteit 

bij locatiekeuze volgens sponsorformule. 

 Promotiemateriaal zoals onderleggers voor eetfestijn/sportavond mogen ter 

beschikking gesteld worden, prioriteit als Gold sponsor. 

 Drie gratis kaarten voor eetfestijn, sportavond en veldloop (waarde: 105 €) 
 

Hoofd Sponsor:  

Wens je toe te treden tot de beperkte groep van hoofdsponsors, neem contact op 
met het bestuur via za@val.be. 
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