Na een succesvolle eerste editie zijn wij volop bezig met de voorbereiding van Foodies & Music
2019! Met veel plezier nodigen wij u dan ook uit op vrijdag 29 maart in zaal De Populier in
Zandhoven. Breng zoveel mogelijk vrienden en kennissen mee want het belooft immers een
boeiende editie te worden.

Hoe kan u ons helpen?
Wij willen u vragen om ons evenement te helpen sponseren en op 29 maart mee te komen
feesten met onze vele vrijwilligers en talrijke feestvierders. Door u als sponsor van ons
evenement te engageren kunnen wij enkele mooie projecten voor kinderen helpen
realiseren!
De integrale opbrengst van dit evenement gaat naar onze 3 geselecteerde goede doelen. Zij
helpen mensen die onze hulp echt nodig hebben en in het bijzonder kinderen.

Monnikenheide

De Sociale Kruidenier

G-Sport Vorselaar

Om 18h00 openen wij de deuren voor het feest !
U hoeft niet te koken die avond. Verschillende foodtrucks staan klaar om lekkere snacks en
tapas te serveren. Wij kunnen u heerlijke croques aanbieden van de Krokovan of krokant
gebakken kroketjes op Bruno’s wijze. De ultra verse dim sums van Dimzoem zijn ook niet te
versmaden.
Om het weekend goed te starten proeven we eerst van een trendy Gin & tonic of exotische
mocktail.
We hebben voor de gepassioneerde wijnliefhebber een professional die z’n beste flessen zal
ontkurken, maar ook voor een fruitig wit wijntje of een zacht glas rood kan zorgen aan
democratische prijzen.
Aan de bar staan we klaar om een frisse pint te tappen, maar we denken ook aan BOB …. een
frisdrank, koffietje of thee behoren eveneens tot de mogelijkheden.
We starten de avond met de Accoustic Three om de sfeer in gang te trekken, vervolgens de
Kreunaers en als topact FUNKY-D !!. Ambiance en sfeer verzekerd!!!!!!!

Aangeboden sponsorformules
Sponsor
van 1.000
Euro
Vermelding op onze
website van Kiwanis
Zandhoven
Projectie op scherm
tijdens het event

Sponsor
van 500
Euro

Sponsor
van 250
Euro

Vermelding met logo van uw bedrijf.

Het logo van uw bedrijf wordt gedurende
het ganse event regelmatig op een groot
scherm geprojecteerd

Sponsor
van 100
Euro

Sponsor
van 50
Euro

NAAMSVERMELDING

De naam van uw bedrijf
wordt mee opgenomen in
de lijst van sponsors en op
scherm geprojecteerd

Gratis inkomkaarten

16

8

4

2

2

Jetons voor de aankoop
van drank en snacks

50

26

13

5

-

Factuur

Alle sponsors ontvangen van ons per mail een factuur met vermelding van
het gesponsorde bedrag

Sponsorovereenkomst
Wanneer u ons event wil sponsoren vragen wij u vriendelijk om dit formulier samen met het logo van
uw bedrijf door te mailen naar het volgende adres :
fm2019@kiwaniszandhoven.be
Na ontvangst van uw bevestiging per mail ontvangt u van ons een factuur. De betaling van deze factuur
kan u uitvoeren via onderstaand rekeningnummer van Kiwanis Zandhoven :
IBAN ING N° BE89 3630 8501 5385
met duidelijke vermelding : FM2019 + uw naam
De gratis inkomkaarten samen met een voucher voor de jetons zullen persoonlijk door één van onze
leden aan u overhandigd worden of zijn ter beschikking aan de kassa van het event.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij willen graag het Foodies and Music evenement van Kiwanis Zandhoven op vrijdag 29 maart 2019
in zaal De Populier, Populierenhoeve 22 te Zandhoven, sponsoren.
Gekozen sponsorformule
Gelieve onderstaande gegevens duidelijk in te vullen zodat wij een correcte factuur kunnen opmaken:
Naam bedrijf
Contactpersoon
Straat / nr
Gemeente
e-mail
BTW nr.
Tel. / GSM
Handtekening :

