een recreatief loop- en wandelevent ten voordele van

VD Run 4 Fun
Sponsorbrochure

Zondag 13 september 2020 • Kasteeldomein La Garenne, Itegem

Maakt u samen met ons een betere wereld?
Lopen en wandelen doen we meestal voor onszelf. Om ons hoofd leeg te maken, voor onze gezondheid of gewoon
omdat we het leuk vinden. Maar stel dat we konden lopen of stappen voor onszelf én iemand anders. Dat onze
voetstappen een betere wereld konden maken. Zouden we dan niet allemaal onze loopschoenen aantrekken?
Wij, de medewerkers van Van Dessel Insurance Brokers, alvast wel! Daarom organiseren we op zondag 13 september
2020 de VD Run 4 Fun, een recreatief loop- en wandelevent. De opbrengst gaat integraal naar een goed doel.
Wilt u mee uw beste beentje voorzetten? Dat kan door ons initiatief te steunen via sponsoring. De mogelijke formules
en meer informatie over VD Run 4 Fun vindt u in deze sponsorbrochure.

VD Run 4 Fun is een initiatief van

BRONZE SPONSOR

BEDRIJFSPAKKET

Sponsorformules

€ 250

Deelnemers																	
Max. 4 deelnemers (1 team)*
Programmaboekje											
Vermelding bedrijfsnaam
Website																				
Vermelding bedrijfsnaam

Deelnemers																	
Max. 4 deelnemers (1 team)*
Toegang tot vip-tent									
Ja
Statafels																			
1

€ 750

Naambordjes																
1
Drankconsumpties											
8
Eetconsumpties													
4
Programmaboekje											
Advertentie of logo op 1/4 pagina A5
Website																				
Logovermelding M

Deelnemers																	
Max. 8 deelnemers (2 teams)*

SILVER SPONSOR

Toegang tot vip-tent									
Ja
Statafels																			
2
Naambordjes																
2

€ 1.250

Reclame langs parcours							
Ja
Drankconsumpties											
16
Eetconsumpties													
8
Programmaboekje											
Advertentie of logo op 1/2 pagina A5
Website																				
Logovermelding L
Voorstelling op Facebook					Ja

Deelnemers																	
Max. 16 deelnemers (4 teams)*

GOLD SPONSOR

Toegang tot vip-tent									
Ja
Statafels																			
4
Naambordjes																
4

€ 2.500

Reclame langs parcours							
Ja
Drankconsumpties											
32
Eetconsumpties													
16
Programmaboekje											
Advertentie of logo op 1/1 pagina A5
Website																				
Logovermelding XL
Voorstelling op Facebook					Ja

*Sponsoring biedt de mogelijkheid om deelnemers af te vaardigen, dit is evenwel geen verplichting.

De VD Run 4 Fun
Als verzekeringsmakelaar zijn wij elke dag in de weer om het welzijn van onze klanten te verzekeren. D
 aarnaast
willen we ook een bredere maatschappelijke rol spelen en iets doen voor onze medemens die het minder goed
heeft. Zo is het idee gegroeid omeen event te organiseren voor een goed doel. Van Dessel is een bedrijf
met een hart voor sport, dus was de keuze snel gemaakt om een sportief luik te koppelen aan een sociaal
evenement. En zo werd de VD Run 4 Fun geboren.
Het logo vat perfect samen waar onze VD Run 4 Fun voor staat:
• een loop- en wandelevenement
• waarbij het recreatieve aspect en het fun-element primeren
• en waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat: Beyond the Moon.
De VD Run 4 Fun is gericht op alle leeftijden en niveaus en wil het samenhorigheidsgevoel onder collega’s,
vrienden en familie benadrukken. Daarom hebben we gekozen voor een concept waarbij teams van 1 tot 4
personen twintig kilometer afleggen en wordt er ook een Kids Run gehouden. Voor de aanwezigen zijn er
daarnaast heel wat eet- en drinkmogelijkheden en randanimatie.
Met het kasteeldomein La Garenne in Itegem beschikt de familie Verlinden - stichter van Van Dessel - over
de gedroomde locatie om zo’n sociaal-sportief evenement te organiseren. In het prachtige bos dat het kasteel
omringt, lopen of wandelen de deelnemers 12 rondes van 1,65 kilometer.

Ten voordele van Beyond the Moon vzw
De opbrengst van VD Run 4 Fun gaat integraal naar Beyond the Moon vzw. Deze
organisatie biedt ernstig zieke kinderen, hun ouders, broers en zusseneenmalig
een kosteloze all-in vakantie die beantwoordt aan de verbeelding van kinderen.
Uit die zorgeloze gezinsvakantie putten ze vreugde en energie om de dagelijkse
strijd tegen hun ziekte verder te zetten. www.beyondthemoon.org

Waarom VD Run 4 Fun sponsoren?
Teambuilding Schenk uw medewerkers een leuke en sportieve teambuildingsdag
Imago Koppel de naam van uw onderneming aan een goed doel
Visibiliteit Toon uw bedrijf aan de buitenwereld via onze website, sociale media, ...
Belastingvoordeel Geniet van een fiscaal voordeel door het sponsorbedrag in te brengen als beroepskost

Interesse of vragen? Contacteer Wim Geenen via sponsoring@vdrun4fun.be of op 0477 22 15 34

www.vdrun4fun.be

Sponsorovereenkomst

VD Run 4 Fun 2020
ten voordele van Beyond the Moon vzw

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen vzw Insurance Events, hierna genoemd “de organisator”, en
Bedrijfsnaam
Straat
Postcode			Plaats
Btw-nummer
Contactpersoon
Telefoon				E-mail
hierna genoemd “de sponsor”.

De sponsor tekent in voor volgende sponsorformule:
O   bedrijfspakket (ter waarde van 250 euro)
O   bronze sponsor (ter waarde van 750 euro)
O   silver sponsor (ter waarde van 1.250 euro)
O   gold sponsor (ter waarde van 2.500 euro)

De sponsor stort het sponsorbedrag rechtstreeks aan de organisator vzw Insurance Events op het
rekeningnummer BE14 0018 8000 4183 met mededeling ‘sponsoring + bedrijfsnaam’.

Deze sponsorovereenkomst werd opgemaakt in tweevoud, waarvan elke partij verklaart één exemplaar te
hebben ontvangen.
Datum

Plaats

Voor de sponsor:					

Voor de organisator:

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

Gelieve de ingevulde en ondertekende overeenkomst te sturen naar sponsoring@vdrun4fun.be

V.U.: Patrick Verlinden, vzw Insurance Events, Parklaan 14, B-2222 Itegem

De sponsor bezorgt zijn logo zo snel mogelijk aan de organisator, bij voorkeur in vectorieel formaat (.eps of .pdf).

