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_________________________________________________________________

Beste,
In 2018 gaat onze wielerwedstrijd de Antwerpse Havenpijl – Yvonne Reynders
Classic, categorie UCI 1.2 – Topcompetitie, voor de 28e maal van start te
Merksem en dit op zondag 5 augustus. In het kader van 135 jaar wielersport in
Antwerpen gaan wij net zoals 135 jaar geleden in afwachting van de Antwerpse
Havenpijl een wedstrijd op hoge bi’s organiseren.
Het lijkt ons interessant om onze organisatie aan u voor te stellen. Onze wedstrijd
kadert in de Belgische Topcompetitie, hierdoor dienen de Belgische continentale
ploegen en de betere clubteams verplicht aan de start te staan. Wildcards worden
gegeven aan buitenlandse continentale wielerploegen, zodat onze organisatie
eveneens een internationale tint krijgt. Alle technische informatie zal u in de loop
van de komende maanden kunnen terugvinden op onze website:
www.antwerpsehavenpijl.be.
Voorgaande jaren was onze organisatie een succes, maar om het niveau nog te
verbeteren dienen wij over de nodige budgetten te beschikken. Wij wensen met
deze brief u een sponsorvoorstel te doen, zijnde uw firma met naam en/of logo in
ons programmaboek.
U kan kiezen uit volgende mogelijkheden (prijzen exclusief BTW):
- 1/8 A4 pagina – 25 euro
- ¼ A4 pagina – 45 euro (+ 1 VIP receptiekaart)
- ½ A4 pagina – 80 euro (+ 2 VIP receptiekaarten)
- 1 A4 pagina – 145 euro (+ 3 VIP receptiekaarten)
Wij zijn er van overtuigd dat onze wedstrijd een meerwaarde kan zijn voor uw
zaak op het vlak van sponsoring/visibiliteit. Wij zorgen er voor dat er een 10-tal
exemplaren van het programmaboekje, +/- 1 week voor de wedstrijd, ter
beschikking gesteld worden van de meewerkende handelszaken.
Voor bijkomende informatie in het kader van sponsoring kan u steeds één van
onze contactpersonen vermeld op de bijlage bij dit document contacteren.
Met sportieve groeten,

Het bestuur

SPONSOR CONTRACT
Datum : …………………………2017/2018
Ondergetekende,
Mevr./Dhr……………………………………………………………………………………….
Vertegenwoordiger van de firma: ……………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………..
BTW-nummer: ……………………………………………………………….........................
E-mail: ………………………………………………………………………………………….
wenst de wielerwedstrijd de “Antwerpse Havenpijl – Yvonne Reynders Classic” te sponsoren
in ruil voor publiciteitsruimte in het programmaboek voor een bedrag van (prijzen exclusief
BTW):
 25 euro – 1/8 A4 pagina
 45 euro – ¼ A4 pagina (+ 1 VIP receptiekaart)
 80 euro – ½ A4 pagina (+ 2 VIP receptiekaarten)
 145 euro – 1 A4 pagina (+ 3 VIP receptiekaarten)
Logo of tekst door u aan te leveren voor 15/06/2018 – info@rabc1882.be.
Handtekening

Dit sponsorcontract mag u terug bezorgen aan één van onze bestuursleden, of mailen naar
info@rabc1882.be.
Voor meer informatie over deze of andere sponsormogelijkheden mag u steeds contact met:
Patrick Schollaert (secretaris) – info@rabc1882.be – 0477 49 81 08
François Schollaert (schatbewaarder) – francois.schollaert@hotmail.com – 0495 32 01 30
François Huybrechts (voorzitter) – 0475 30 56 00
Willy Sprangers (koersdirecteur) – willysprangers@live.be – 0476 36 15 92
Ronald De Schutter (clubambassadeur) – Rods1949@telenet.be – 0474 93 33 93

