
           Sponsorovereenkomst 2020  

 
AcroIIGym vzw – de Borrekenslei 154, 2930 Brasschaat – 03/651.88.06 – BE67 7895 6909 6287 

www.acro2gym.be – acro2gym@skynet.be 

 

Tussen  …………………………………………....….............………………………………………….… 

……………….………………………………………………..………….................………………………… 

………………………………………………..………………………………................……………………..              verder ‘de sponsor’ genoemd, 

en  
Acro ll Gym vzw - De Borrekenslei 157, 2930 Brasschaat, vertegenwoordigd door: ……………………………………..…….......………. 
wordt overeengekomen: 
 
Acro ll Gym vzw verzorgt: 

Programmaboekje ‘Turnshow 2018’ 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 
 

 

De sponsor: 
Levert zijn logo en advertentie digitaal en betaalt de som van:   50€/90€/150€/200€/250€/300€/500€/1000€  
O in contanten.  Dit document geldt in dit geval tevens als ontvangstbewijs. 
O per overschrijving op rekening  BE67 7895 6909 6287 van Acro ll Gym vzw 
Zowel de levering van het logo als de betaling gebeuren vóór 15 maart 2020. 

Opgemaakt te…………………………………………..……………op …....…/.....……./ 2020                                                                      In tweevoud 

voor AcrollGym vzw de Sponsor 
 
 
…………………………………………………………………………… …………………………………………………...............                         
 

Sara Ramos – Sponsorverantwoordelijke - sara.ramos01@hotmail.com 

mailto:sara.ramos01@hotmail.com

