SPONSORBRIEF STARTWEEKEND 2017
Bericht aan alle ondernemers en zelfstandigen die een warm hart toedragen aan
Chiro Branst !!
We zijn ondertussen toe aan de 8e editie van het Startweekend. Ons jaarlijks evenement waarmee we
met Chiro Branst het nieuwe jaar met een knaller inzetten. Dit jaar gaat het weekend door van 8 t.e.m.
10 september.
Het hele opzet van dit weekend is er in de eerste plaats om geld in het chirolaatje te brengen. Om uit
de kosten te komen is het dus noodzakelijk om sponsors aan te trekken. In de tweede plaats willen we
ook iets terug doen voor onze trouwe leden en hun ouders, onze sympathisanten en iedereen van Branst
en ver daarbuiten. Net als de vorige jaren willen we hierbij alle leeftijden aantrekken en hen een leuk
weekend bezorgen.
Ons programma dit jaar zal er als volgt uitzien:
•
•
•

Vrijdag 08/09/17: De 6e editie van onze Startweekend-Quiz. Deze trekt elk jaar meer
ploegen van ver buiten Branst. De ploegen bestaan uit maximaal 5 personen.
Zaterdag 09/09/17: We starten de avond met een royale barbecue net zoals vorige jaren,
waar we meer dan 200 hongerige buiken vulden. Later op de avond nodigen we iedereen uit
om met ons op verhalentocht te gaan.
Zondag 10/09/’17: Deze dag zal er iets anders uitzien in als de vorige jaren. Op zondag zal
sport, spel en sfeer centraal staan. We organiseren een heus KUBB-toernooi met een
chirocafé en live-muziek.

Om dit alles te kunnen organiseren zoeken we dus vele sponsors die ons een financieel duwtje in de rug
willen geven. Zowel financiële als materiële sponsoring en prijzen voor de quiz zijn meer dan welkom.
Wil je ons financieel sponsoren dan kan je kiezen uit één van onderstaande mogelijkheden. In ruil
zorgen wij voor de nodige publiciteit via affiches en folders die worden verdeeld in Branst en
omstreken. Er volgt ook een vermelding op de website:
1. Kleine sponsor = €50 : Je logo verschijnt in de folder en op de website. Vlaggen, borden,
banners … mogen tijdens het weekend worden opgehangen rondom ons feestterrein.
2. Grote sponsor = €100 : Je logo verschijnt op de affiche, in de folder en op de website.
Eveneens krijgt jouw reclamemateriaal een prominente plaats op het feestterrein.
Indien je ons wil sponsoren dan kan je contact opnemen met onderstaande contactpersonen of stuur een
mailtje naar startweekend@chirobranst.be. Naar dit e- mailadres kan je eveneens je logo versturen.
Na ontvangst van het bedrag ontvang je van ons een ontvangstbewijs dat je kan inbrengen bij de
belastingen.
Mogen wij wel vragen het sponsorgeld te storten vóór 1 juni 2017 op volgend rekeningnummer
BE20 7512 0485 5956. Zo kunnen de affiches en folders tijdig gedrukt en verspreid worden zodat we
ook dit jaar vele mensen kunnen bereiken.
Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.
Jonas Verbiest
jonasverbiest@hotmail.com
0475/36.41.87
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Liesbet.vw@hotmail.com
0477/36.31.37

Ivan Verbiest
bisteke@hotmail.be
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