ACES Wichelen - KRC Gent
19 februari 2017 - 1ste ACES-volksloop
9de ACES-veldloop
Recreatiedomein Nieuwdonk Berlare

Beste ondernemer,
Beste sportliefhebber,
De voorbije jaren bewees Atletiekclub Eerlijk Streven dat sport en ontspanning perfect samengaan in Wichelen. Ons ledenaantal groeit
jaar na jaar. Start to run blijft de bevolking aanspreken en ook de jeugd vindt alsmaar meer de weg naar het gemeentelijk domein om
van atletiek hun hobby te maken. Naast onze stratenlopen in mei en augustus kent ook de veldloop in februari een groeiend succes. In
2014 en 2016 had ACES Wichelen de eer het provinciaal kampioenschap veldlopen te organiseren. Nieuw dit jaar is onze volksloop.
Het leuke is dat zelfs niet-geoefende sportievelingen hieraan kunnen deelnemen.
We hopen met dit evenement het grote publiek aan te spreken en rekenen op een massa kijklustigen en sfeerproevers. Het voltallig
bestuur van ACES Wichelen koestert de ambitie om het aantal deelnemers boven de 1000 te laten uitstijgen en om van deze veldloop
opnieuw een feest te kunnen maken.
Om ons doel te bereiken zijn wij vanaf 2014 met de sponsoring een nieuwe weg ingeslaan en zullen we onze sponsors op dezelfde
manier blijven in de watten leggen! Wij garanderen u opnieuw een maximale return voor uw gewaardeerde financiële bijdrage en
voorzien publicitaire ruimte op programmablad, podium, parcours,...
We verwachten opnieuw veel van onze “Nacht van de Sponsor” die echt “gesmaakt” wordt. Een formule waarbij wij u en uw partner
een culinair diner ter waarde van € 75 per persoon aanbieden. Hiervoor zijn we dit jaar opnieuw te gast in het middeleeuws Kasteel
Coninxdonck te Gentbrugge. Op de laatste bladzijde van dit sponsordossier vindt u de contactgegevens van alle bestuursleden. Zij
staan als ploeg klaar om naar ieders budget een gepaste formule aan te bieden.
Tot slot willen wij van dit voorwoord gebruik maken om onze trouwe en talrijke nieuwe sponsors oprecht te bedanken voor hun steun.
We zijn ervan overtuigd dat wij met de “Nacht van de Sponsor” een bindmiddel gevonden hebben waar u als zelfstandig ondernemer
naast netwerken met collega-ondernemers ook kan genieten van een groeiende vriendschap.
Alvast bedankt om uw sponsoring in overweging te nemen of om voor een bescheiden bedrag “dikke vriend” of “vriend” van onze
organisatie te worden.
Met sportieve groeten,
Het bestuur,
ACES Wichelen - KRC Gent

Programma
Deze veldloop wordt gelopen in verschillende reeksen van benjamins vanaf 7 jaar tot masters vanaf 35 jaar.

Uur

10:00
11:30
11:35
11:40
11:45
11:55
12:05
12:15
12:25
12:35
12:45
12:55
13:05
13:15
13:25
13:40
13:55
14:15
14:25
14:25
14:55
14:55
14:55
15:25
16:00

Categorie

Volksloop
1ste jaars Benjamin Meisjes
2de jaars Benjamin Meisjes
1ste jaars Benjamin Jongens
2de jaars Benjamin Jongens
1ste jaars Pupil Meisjes
2de jaars Pupil Meisjes
1ste jaars Pupil Jongens
2de jaars Pupil Jongens
1ste jaars Miniem Meisjes
2de jaars Miniem Meisjes
1ste jaars Miniem Jongens
2de jaars Miniem Jongens
Cadet Meisjes
Cadet Jongens
Scholier Meisjes
Scholier Jongens
Korte Cross Mannen
Junior Jongens
Master 35 - 45 Mannen
Junior Meisjes
Senior Vrouwen
Master Vrouwen
Master 50+ Mannen
Senior Mannen

Afstand
5000
950
950
950
950
1200
1200
1200
1200
1900
1900
1900
1900
2075
2775
2775
4425
2775
6625
6625
4725
4725
4725
4725
8825

Prijzen
Medailles voor de eerste 3
Geldprijzen voor de eerste 3
Jun M/V: € 60, € 40 en € 25
Sen M/V: € 150, € 100 en € 75
Korte cross M: € 60, € 40 en € 25
Mas M/V: € 60, € 40 en € 25
Naturaprijs voor elke deelnemer

Sponsors
We heten alle Sponsors, Dikke
Vrienden en Vrienden van onze
organisatie van harte welkom.
We verwelkomen u graag met
een hapje en een drankje tijdens
dit sportief evenement!

Sponsor

¤ 250

De “Sponsors” van de nationale veldloop worden in naam verbonden aan een van de gelopen wedstrijden. Uw logo staat ook prominent
vermeld op alle communicaties, op de podiumborden en op onze website. Uw spandoeken zullen we voor u aanbrengen op de meest
strategische plaatsen rond het parcours en in de aankomstzone.
Op de dag van de wedstrijd kan u genieten van een sportieve, gezellige en misschien wel zakelijk succesvolle namiddag. De echte
beloning volgt later op 13 mei 2017. Dan nodigen we u en uw partner uit tijdens de “Nacht van de Sponsor” in Kasteel Coninxdonck
te Gentbrugge voor een culinair diner ter waarde van € 75 per persoon, waters en wijnen inbegrepen! Voor € 150 kan u sponsor zijn
zonder diner.

Waarop kan u rekenen?

h Logovermelding op podiumbord en website
h Mogelijkheid tot plaatsing inflatables, vlaggen en/of spandoeken (te leveren tegen
uiterlijk 1 februari 2017)
h 4 toegangstickets (waarde: € 24)
h 8 consumpties geldig op de dag van de wedstrijd
h 2 uitnodigingen Nacht van de Sponsor op 13 mei 2017 in Kasteel Coninxdonck
(waarde: € 150)

Dikke vriend

Vriend

Word “dikke vriend” van onze organisatie! Voor een beperkt
bedrag geniet ook u van enkele voordelen:

Of word gewoon “vriend”! Voor een beperkt bedrag geniet u
van:

h Vermelding als “dikke vriend” op onze website
h 4 toegangstickets (waarde: € 24)
h 4 consumpties geldig op de dag van de wedstrijd

h Vermelding als “vriend” op onze website
h 2 toegangstickets (waarde: € 12)
h 2 consumpties geldig op de dag van de wedstrijd

¤ 50 ¤ 25

we

Op 13 mei 2017 verwennen wij u met een gastronomisch diner
ter waarde van ¤ 75 per persoon (incl. alle dranken)
Koningsdonkstraat 118 - 9050 Gentbrugge
www.kasteelconinxdonck.com

Sponsorovereenkomst

Strook voor de organisatie

Onderneming:.........................................................................................................................................................
Naam:.....................................................................................................................................................................
Adres:.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Telefoon:......................................................................... Btw-nr.: BE.....................................................................
E-mail:.....................................................................................................................................................................
Website:..................................................................................................................................................................
Promomateriaal: NEE / JA, WELK?.........................................................................................................................
Bovengenoemde verbindt zich bij deze overeenkomst tot sponsoring van de “nationale ACES-veldloop 2017”
die doorgaat op zondag 19 februari 2017 op het recreatiedomein Nieuwdonk, gelegen te 9290 BERLARE,
Dendermondsesteenweg en dit voor een bedrag van € ...................volgens de voorwaarden en bepalingen
vermeld in dit sponsordossier.
Hierbij in acht genomen: aantal toegangstickets:................. aantal consumpties:.................
Bijzondere bepalingen:...........................................................................................................................................
Datum: ....../....../201......

Betalingswijze: Contant/Overschrijving (doorhalen wat niet past)

Naam bestuurslid:............................................................Handtekening sponsor:.................................................

Ontvangstbewijs

Strook voor de sponsor

..........................................................................................., bestuurslid van ACES Wichelen, kern van KRC Gent,
verklaart hierbij het bedrag van € ................ te hebben ontvangen van ......................................................
het bedrag van €.............zal worden overgemaakt op rekeningnummer BE50 7370 3076 5918 met de
vermelding “Sponsoring ACES-veldloop 2017”.
Bezorg uw logo in *.png, *.tif, *.ai of *.svg-formaat tegen uiterlijk 1 februari 2017
via peeters.sofie@icloud.com

Handtekening bestuurslid:

Atletiekclub Eerlijk Streven
Oud Dorp 2
9260 Wichelen
BE50 7370 3076 5918
www.aceswichelen.be
www.acesveldloop.be
www.krcgentatletiek.be

Voorzitter: Rudy De Schrijder ......................................................................0475 61 68 20
Ondervoorzitter + pr-verantwoordelijke: Wim Annaert ..................................052 42 50 98
Secretaris: Dirk Everaert ..............................................................................0486 40 01 34
Penningmeester: Stefan Peeters ................................................................0468 34 32 10
Kasbeheerder: Helga Lambrechts ...............................................................0485 71 28 44
Verantwoordelijke joggers: Kris Van Damme ..............................................0474 92 97 53
Event team:
Helga Lambrechts: .................................................................................0485 71 28 44
Elsy Coppens ..........................................................................................0496 95 54 11
Kristine D’heer .........................................................................................0475 40 93 27
Patsy Galle ..............................................................................................0477 64 56 36
Frank De Pauw ........................................................................................0497 11 01 55
Verantwoordelijke clubkledij: Kristine D’heer ..............................................0475 40 93 27
Algemeen bestuurslid: Jan Meuleman ........................................................0475 28 08 20
Veiligheidscoördinator en verslaggever vergaderingen: Dirk Everaert ........0486 40 01 34
Technisch medewerker: Benny De Schaepmeester ....................................0474 64 81 67
Communicatieverantwoordelijke: Sofie Peeters..........................................0496 25 90 55
Vertegenwoordiger sportraad Wichelen: Jan Corne ...................................0485 68 91 91
Verantwoordelijke atleten: Hannes D’heer ..................................................0490 11 21 67
Verantwoordelijke trainers: Kevin Biebaut ...................................................0485 67 58 83

In samenwerking met: KRC Gent - VAL - DDS - ERGO - Le Beach House - gemeentebestuur Berlare
en haar technische diensten - lokale politie Berlare/Zele

