ROTARACT MANDELEIE
(Izegem – Menen – Roeselare – Tielt)

SPONSOROVEREENKOMST ROTARACT MANDELEIE 2020 - 2021

IDENTIFICATIE
TUSSEN

_____________________________________________________,
optredend in naam en voor rekening van Rotaract Club Mandeleie, feitelijke vereniging met sociaal doel.
EN

____________________________________________________,
hier

vertegenwoordigd

door

____________________________________,

hierna genoemd de Sponsor,
is het volgende overeengekomen:
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ARTIKEL 1
De Sponsor sluit met Rotaract Club Mandeleie een overeenkomst houdende sponsoring van Rotaract
Club Mandeleie voor het werkjaar 2020 - 2021. De middelen voortkomend uit de sponsoring zullen
worden aangewend ter ondersteuning van haar sociale doelen. De Sponsor engageert zich door het
ondertekenen van dit contract voor een financiële bijdrage, of een gelijkwaardige bijdrage in natura,
en Rotaract Club Mandeleie engageert zich door het ondertekenen van dit contract voor het
realiseren van bijbehorende visibiliteit via de beloofde media, in de volgende vorm (Kruis de juiste
optie aan):

o Diamond partner – 2500 EUR

o Platinum partner –1000 EUR

Backcover van Jaarverslag

Halve pagina in Jaarverslag*

Pagina in Jaarverslag*

Logo in Jaarverslag (Large)

Logo in Jaarverslag (Large)

Verhaal via instagram, facebook en LinkedIn**

Verhaal via instagram, facebook en LinkedIn**

Logo in slider mandeleie.be

Logo in slider mandeleie.be

Vermelding in fixed story instagram

Vermelding in fixed story instagram

o Golden partner – 500 EUR

o Silver partner – 250 EUR

Logo in Jaarverslag (Medium)

Logo in Jaarverslag (Small)

Logo in slider mandeleie.be

Logo in slider mandeleie.be

Vermelding in fixed story instagram

Vermelding in fixed story instagram

o Partner – 75 EUR
Vermelding met naam in Jaarverslag (uit sympathie)

* In te vullen in samenspraak met de Sponsor. Voorbeelden zijn een artikel / afbeelding / verhaal /
fotoreportage / …
** Het verhaal wordt gekoppeld aan de pagina in het jaarverslag. Dit met de bedoeling om de pagina
met specifieke content extra in de spotlight te zetten.
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ARTIKEL 2
De sponsor verbindt zich ertoe, uiterlijk 2 weken na het ondertekenen van deze Overeenkomst, de
aangekruiste financiële bijdrage ten bedrag van _______ EUR te betalen via overschrijving op
rekeningnummer (IBAN) BE03 4675 3390 7184 van Rotaract Club Mandeleie. (Penningmeester, Michiel
Deprez, Groenstraat 50, 8610 Handzame – GSM: 0495/54.71.36 – Email : michiel-deprez@hotmail.com)

ARTIKEL 3
Rotaract Club Mandeleie verbindt zich ertoe de sponsor de bijbehorende publiciteit te bezorgen.
Bij laattijdige of niet-betaling door de sponsor, overeenkomstig artikel 2, behoudt Rotaract Club Mandeleie
zich het recht voor de advertentie te verwijderen.
Aldus overeengekomen en opgemaakt in twee (2) exemplaren te __________________op _____________
Elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben.

Voor de sponsor

Voor Rotaract Club Mandeleie
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SPONSOR- EN FACTURATIEGEGEVENS
- Gelieve onderstaande gegevens in te vullen en te bezorgen aan iemand van het galabal comité -

1) SPONSORGEGEVENS
Firmanaam

________________________________________________________

Sector

________________________________________________________

E-mail

________________________________________________________

Adres

________________________________________________________

Postcode – Stad ________________________________________________________
Tel

________________________________________________________

Logo enkel van toepassing vanaf 250 EUR.
□ Digitaal (jpeg-formaat) via e-mail naar woutervantornout@hotmail.com (graag
met vermelding van de firmanaam in het onderwerp)

2) FACTURATIEGEGEVENS
Firmanaam

________________________________________________________

Adres

________________________________________________________

Postcode – Stad ______________________________________________________
BTW-nummer BE

________________________________________________________
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