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Acro ll Gym vzw nam in 2018 velen mee ... 

 
 

 
Acro II Gym is een Brasschaatse turnvereniging met meer dan 350 actieve gymnasten. 
We trachten onze leden een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding te bieden in een ontspannen en 
sportieve sfeer. 

 

Geeft u in 2020 onze club extra energie? 
Draagt U onze vereniging een warm hart toe? 

 
De voorbije jaren behaalden we podiumplaatsen in verschillende turndisciplines: 

Acro, Demo en Tumbling. 
We hechten veel belang aan: verdraagzaamheid, respect, samenwerking, vertrouwen en vriendschap. 
 

Waarden die ook in het zakenleven belangrijk zijn. 
 

“Where sport and business meet.” 
Acro II Gym telt al 40 turnseizoenen. Op 9 en 10 mei 2020 organiseren wij opnieuw een  
2-uur durende show In Sporthal Centrum, Brasschaat met als thema ‘It’s Magic!’ 
 

 
 
Een spektakel waarin onze gymnasten, van 2,5 tot … jaar het beste van zichzelf tonen. 
Gelet op het succes van vorige jaren, verwachten wij ook dit jaar meer dan 1000 belangstellenden. Klank, 
licht, huur materiaal en zaal, … het kost allemaal een heleboel centjes.  
 
Voor onze gymnasten investeren wij steeds in hoogstaand kwalitatief turnmateriaal zoals een heuse 
‘Olympische vloer’ en een volwaardige 25m ‘tumblingbaan’ en Airtracks. Bovendien kregen ook onze 
basisgroepen heel wat nieuw materiaal om hun vaardigheden op te ontwikkelen. Daarnaast investeren we 
ook in opleiding voor onze trainers.  
 
Daarom doen wij beroep op uw steun als sponsor. 
Mede door uw hulp krijgt onze club meer mogelijkheden om zich verder uit te bouwen. In ruil voor uw 
financiële en/of materiële steun bieden wij U een waaier van mogelijkheden om uw naam, logo, bedrijf… in 
een sportieve en vriendschappelijke sfeer te promoten. 
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Wat kunnen wij U bieden? 
 
Een hele reeks van mogelijke formules.  
Vast één van onze formules kan u bekoren. Of we werken samen een formule 'op maat' uit. 
 

Programmaboekje ‘Turnshow 2020’ A5-formaat in kleur: 
 
O  Advertentie op A7-formaat (kwart blad) 50€ 
 

O  Advertentie op A6-formaat (half blad) 90€ 
 

O  Advertentie op A5-formaat (volledig blad) 150€ 
 

O  Advertentie op A5-formaat VIP-blz (strategische plaats) 200€ 
 

O  Advertentie op A5-formaat hard-cover VIP-blz 250€ 
 

 
O  BRONS SPONSOR TURNFEEST 2020 
Advertentie op A5-formaat in het programmaboekje ‘Turnshow 2020’ 300€ 
+ aangevuld met 2x verschijnen in Club InfoMail in 2020 
+ op onze website: 6md uw logo + hyperlink naar uw website 
+ uw logo met vermelding 'turnshowsponsor' in ons krantje  
 
O  ZILVER SPONSOR TURNFEEST 2020   
Advertentie op A5-formaat in het programmaboekje ‘Turnshow 2020’ 500€ 
+ aangevuld met verschijnen in alle Club InfoMail in 2020  
+ op onze website: 12md uw logo + hyperlink naar uw website 
+ uw logo met vermelding 'turnshowsponsor' in ons krantje  
+ reclamepaneel of banner in Turnshow zaal 
+ 2 toegangskaarten voor ‘Turnshow 2020’ (vertoning af te spreken) 
 
 

O  GOUDEN SPONSOR TURNFEEST 2020 
Advertentie op A5-formaat VIP-blz in het programmaboekje ‘Turnshow 2020’ 1000€ 
+ aangevuld met verschijnen in alle Graef GymKrantjes in 2020 + 2021 
+ op onze website: 12md uw logo + hyperlink naar uw website  
+ uw logo met vermelding 'turnshowsponsor 2020' in ons krantje  
+ uw folder eenmalig aangehecht aan ons krantje in 2020 
+ reclamepaneel of banner in Turnshow zaal. 
+ 4 toegangskaarten voor ‘Turnshow 2020’ (vertoning af te spreken) 
+ 4 consummaties naar keuze of 1 fles cava op ‘Turnshow 2020’ 
+ 4 consummaties naar keuze of 1 fles cava in A2G-stand op dorpsdag 2020 
 

 
Wij contacteren u graag aansluitend en durven hopen op Uw steun. 
Vanzelfsprekend bent U meer dan welkom op onze turnshow. 
 
Sportieve groeten, 
AcrollGym vzw 
 
 
Sara Ramos 
Sponsorverantwoordelijke 
sara.ramos01@hotmail.com 
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