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Beste 
 
Zoals iedere vereniging zijn ook wij als jeugdbeweging Chiro Retie aangewezen op 
sponsoring. Deze sponsoring is noodzakelijk om onze activiteiten tot een goed einde te 
brengen. Op deze manier kunnen we onze leden een zorgeloos chirojaar aanbieden en tevens 
onze infrastructuur, zowel bij onze jongens als bij onze meisjes, onderhouden en verbeteren. 
 
Om te voorkomen dat we je 6x per jaar moeten lastigvallen, hebben we mooie pakketten 
samengesteld. We bieden je zo een beter promotiepakket voor het ganse jaar, voor een 
voordelige prijs. Je kiest zelf wat jou het beste past. 
 
Zowel voor de jongens als voor de meisjes zijn degelijke tenten essentieel om op kamp te 
kunnen gaan. Dit en uiteindelijk ook de nieuwe lokalen voor de meisjes zouden wij kunnen 
verwezenlijken mede dankzij jouw steun, waarvoor onze oprechte dank.  
 
Hierna vind je de verschillende formules die mogelijk zijn: 
 
 € 100  Jouw bedrijf wordt vermeld op het drukwerk van deze activiteiten:  
    - Nacht van de kermis (meisjes) 
    - Chirobal (jongens) 
    - Aspifuif (Aspiranten) 

 - Bouwkermis (jongens en meisjes) 
    - Hutsepop (jongens en meisjes) 

 
€ 150  Bovenstaand pakket plus visuele projectie op groot scherm tijdens: 

    - Boem Meisjes (op zaterdag en zondag) 
    - Boem Jongens (op zaterdag en zondag) 

- Bouwkermis.(of andere visualisatie) 
- Hutsepop. 
- Wawasda? 

 
 € 200  Bovenstaand pakket plus: 
    - Het ganse jaar op onze website met link naar jouw eigen site. 
 
Als je vlug een rekensommetje maakt ben je voor ongeveer €15 per activiteit een gans jaar 
aanwezig, wat neerkomt op een mooie besparing voor jouw reclamebudget. Voor ons als 
Chiro ben je dan een belangrijke partner en steun.  
 
Na ontvangst van jouw steun krijg je een kwitantie t.b.v. de belastingen.  
 
Nogmaals onze welgemeende dank! 
 
VZW Chiro Retie 
www.chiroretie.be  
 
                                       

os Agnes en ozze Mette 
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Sponsorovereenkomst VZW Chiro Retie 
 
Ondergetekende ........................................................................................................ 
 
verbindt zich ertoe, in naam van  
 
(bedrijf/zaak) ............................................................................................ 
(adres)…………………………………………………………………… 
(telefoonnr)…………………………….……………………………….. 
(website)……………………………….………………………………. 
(e-mail)……………………………………………………………………. 
 
€ ...........   te betalen als ondersteuning aan VZW Chiro Retie. 
Rekeningnr Chiro : BE92 0688 9939 3323  
 
VZW Chiro Retie verbindt zich ertoe om het volgend pakket uit te voeren: 
 

€ 100 pakket ( overschrijving / cash )  

€ 150 pakket ( overschrijving / cash ) 

€ 200 pakket ( overschrijving / cash )  

de inhoud van ieder pakket vindt u hierboven schrappen wat niet van toepassing is 
 
Het is niet uitgesloten dat (sommige van) de activiteiten (en aldus de vermeldingen en 
projecties tijdens die activiteiten) niet zullen kunnen plaatsvinden in 2021 vanwege de Corona 
maatregelen. VZW Chiro Retie kan ter zake helaas geen garanties afgeven. 
 
Opgemaakt te .................................., op  .............................(datum) 
 
Voor akkoord,      
 
...................................     ...................................................... 
 
Handtekening sponsor  Namens VZW Chiro Retie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graag vóór 1 januari uw logo sturen naar: 
sofievansweevelt@telenet.be  (hoge kwaliteit graag) 


