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Beste ondernemer, 

 

 
“Sporters beleven meer” is meer dan ooit een actueel thema. Een gezonde levensstijl 
gecombineerd met de nodige inspanning, ontspanning en teamspirit is een formule 
waar Zottegem Atletiek in 2019 reeds 50 jaar continue aan bijdraagt.   
 
Ons jubileumjaar 2019 is dan ook niet onopgemerkt voorbijgegaan, onze sponsoren 
werden extra in de kijker geplaatst bij de verschillende succesvolle activiteiten. In het 
nieuwe atletiekseizoen 2020-2021 wensen we dit succes verder te zetten. 
 
Vindt u, als ondernemer, een gezonde geest in een gezond lichaam ook belangrijk?  
 
Wordt sponsor van Zottegem Atletiekclub en ontvang extra promotie en 
naambekendheid in het teken van de bevordering van de algemene gezondheid van 
jong tot oud. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten en onze bijhorende 
sponsorformules. Indien u extra informatie wenst kunnen we ook persoonlijk langs 
komen. 
 
Heeft u reeds beslist en wenst u in te stappen als “sportieve sponsor” dan kan dit ook 
door overschrijving op ons rekeningnummer: 
BE17 0010 4624 4121 – Zottegem Atletiek vzw – Pastoriestraat 27 – 9620 Zottegem 
met mededeling “Sponsor <uw Bedrijfsnaam> 2021”. Indien gewenst zorgen wij ook 
voor een factuur op naam van uw bedrijf. Graag dit ook via mail bevestigen door het 
tweede blad ingevuld terug te bezorgen aan za@val.be  
 
 
Alvast dank en tot binnenkort, 
 

Met sportieve groeten, 
 

Kwinten Standaert                                                                               Plume Christian 
Secretaris                                                                                            Voorzitter 
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Geplande activiteiten in 2021  

02/01/2021:   Nieuwjaarsreceptie 
11/01/2021:   Zottegem Carnaval – Promotiestoet – flyers  
24/01/2021:   Nationale veldloop op festivalweide 
06/04/2021:   Start 2 Run  
17/04/2021:   Sportavond met eregasten  
21/08/2021:   Egmontloop – 39ste editie 
xx/09/2021:   Deelname Vrijetijdsbeurs Zottegem 
11/09/2021:   Kids Olympics 
09-10/10/2021:  Eetfestijn  
18/12/2021:   Sylvester loop 

Sponsor Reclame kan je als bedrijf voor 100% inbrengen als kosten en op deze wijze 
minder belastingen betalen. Bedrag + opties aankruisen aub: 

Brons/ Zilver/ Goud/ Platinum : ………… € 

Opties: 

 Sponsor voor drie jaar: Extra toegangskaart bij elke organisatie (veldloop, 

eetfestijn, sportavond) gedurende drie jaar. 

 

 
 
 

800 à 1000 

aanwezigen 

1000 à 1500 

aanwezigen 

400 - 500 

aanwezigen 
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