We wensen u alvast te bedanken om even tijd te nemen en interesse te tonen voor ons loopevenement en de bijhorende sponsoring-mogelijkheden.
We weten dat een dergelijk evenement financieel steunen geen vanzelfsprekendheid is en wij waarderen dan ook enorm uw betrokkenheid.
Sinds 2014 organiseert onze Joggingclub Meelopers Meise in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur Meise in het voorjaar haar jaarlijks
loopevenement “Plantentuinjogging” doorheen de prachtige Plantentuin te Meise. Door de coronacrisis is dit jaar de Plantentuinjogging verplaatst naar
een later tijdstip, meer bepaald naar zondag 26 september 2021. We verwachten ook nu weer een groot aantal deelnemers
(+/- 900 lopers en 100-tal wandelaars) die deze unieke loop- wandelervaring niet zullen willen missen.
Een deel van de opbrengst van deze jogging gaat naar het Virunga Park in Congo, waar o.a. berggorilla's in het wild nog beschermd worden.
Het tweede goede doel dat we steunen is dit jaar het VUB Yamina Krossa Fonds voor borstkankeronderzoek.
(https://www.vub.be/onderzoek/fonds-yamina-krossa#vub-yamina-krossa-fonds)
Een dergelijke organisatie brengt uiteraard heel wat teweeg in de gemeente en in onze club; onze leden zullen zich tot het uiterste inzetten om er
een geslaagd evenement van te maken. Teneinde ons doel te bereiken, zoeken we echter nog extra financiële steun.
We zijn ervan overtuigd dat sponsoring van deze inmiddels zevende Plantentuinjogging een mooie uitstraling voor uw bedrijf/organisatie zal betekenen,
zowel bij de lopers alsook bij de vele andere betrokkenen.
De meerwaarde van u als sponsor is niet te onderschatten:
• het event zorgt voor meer naambekendheid van uw bedrijf/organisatie en zet het positief in de kijker
• het sportieve, sociale en gezondheidsbevorderend karakter van deze activiteit versterkt het positieve imago van uw bedrijf/organisatie & onze club
• onze joggingclub krijgt meer ondersteuning om dit sportief gebeuren verder te organiseren
Wij hopen dat u onze sponsoring-aanvraag in overweging wilt nemen en danken u reeds voor de aandacht die u aan ons verzoek wilt schenken.
U kan steeds verder contact opnemen met volgende contactpersonen (zie hieronder) van onze joggingclub.
Zij zorgen ervoor dat uw sponsoring goed wordt opgevolgd.
Algemene e-mail: meelopersmeise@hotmail.com
Rekeningnr. Joggingclub Meelopers Meise: BE57001481950135
•
•
•
•

Voorzitter Steven De Keersmaeker: stevendk76@gmail.com - 0471 509043
Secretaris Mari-José Olazabal: meelopersmeise@hotmail.com - 0477 514265
Penningmeester Tineke De Boeck: tinekedeboeck@gmail.com - 0494 187931
Overige bestuursleden:
 Pieter Claes: pieterclaes@hotmail.com - 0496 163817
 Ellen Crombez: ellen.crombez@gmail.com - 0477 213158
 Wiske De Vidts: calico.bvba@telenet.be - 0477 558268
 Isabelle Moyson: isabelle.moyson@skynet.be - 0479 229713

SPONSORIN G - MO GELIJKH ED EN
DIAMANT SPONSOR
(500 €)
• Uw logo op 900 joggingwedstrijd loopshirts
• Advertentie in onze trimestriële MMnieuwsbrief en op de MM-website
tot einde december 2021

GOUDEN SPONSOR
(250 €)

Plantentuinjogging z ondag 26 sep 2021
ZILVEREN SPONSOR
(100 €)
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• Verspreiden van promotie-folders

• Ophangen van maximum
1 banner langsheen het loopparcours (in
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• Tijdens het evenement: recht op
4 consumpties naar keuze
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3 banners langsheen het loopparcours
(in samenspraak met joggingclub
en/of Plantentuin)

• Tijdens het evenement: recht op
10 consumpties naar keuze

• Gratis toegang tot Plantentuin voor
5 personen (enkel op de dag van het

loopevenement)

• Promotiestand mogelijk (als u dat wenst)
op het evenement

• Ophangen van maximum
2 banners langsheen het loopparcours

(in samenspraak met joggingclub en/of
Plantentuin)

• Tijdens het evenement: recht op
6 consumpties naar keuze

• Gratis toegang tot Plantentuin voor
3 personen (enkel op de dag van het
loopevenement)

• Tijdens het evenement: recht op
2 consumpties naar keuze

• Gratis toegang tot Plantentuin voor
loopevenement)

het loop-evenement

mogelijk op ons loopevenement

webpagina van het loopevenement

1 persoon (enkel op de dag van het

samenspraak met joggingclub

• Verspreiden van promotie-folders

• Vermelding op sponsor-overzicht op

evenement

geplaatst op de sponsor-affiche/flyer van

• Flyer in envelop deelnemers

• Eenmalige advertentie in onze

mogelijk (als u dat wenst) op ons loop-

• Flyer in envelop deelnemers
mogelijk op ons loopevenement

BRONZEN SPONSOR
(50 €)

