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SPONSORING 
 

 

Mogelijkheden 
 

GOUD (50 €/jaar – ingaand op de dag van contante betaling of storting op onze 

rekening) 

Geeft recht op: 

• vermelding als gouden sponsor op onze website en in ander publicitair 

materiaal (programmaboekje – half blad, presentaties, etc.) 

• korting op eigen VKRL-activiteiten tot max. 10 €/jaar (via steunkaart) 

 

PLATINUM (≥100 €/jaar – ingaand op de dag van contante betaling of storting op 

onze rekening) 

Geeft recht op: 

• vermelding als platinum sponsor op onze website en in ander publicitair 

materiaal (programmaboekje – vol blad, presentaties, etc.) 

• korting op eigen VKRL-activiteiten tot max. 20 €/jaar (via steunkaart) 

 

 

Werkwijze 

o Vul uw gegevens in op de keerzijde. 

o Bezorg ons dit formulier ingevuld terug, door (naar keuze): 

o overhandiging aan een VKRL-(bestuurs)lid 

o verzending naar onderstaand adres 

o verzending per mail naar info@vkrl.org (u kan dit document down-

loaden van onze website). 

o Steunkaarten worden u bezorgd door de penningmeester van VKRL (mits 

contante betaling) of via de post (ook na contante betaling of storting op 

onze rekening). 

http://www.vkrl.org/
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NAAM 

 

 

 

ADRES (facultatief, maar wel noodzakelijk indien dit in de vermelding moet worden 

opgenomen, of indien steunkaarten via de post moeten worden overgemaakt) 

 

 

 

 

 

Categorie: GOUD – PLATINUM (voorkeur aanduiden) 

Pas ingaand op de dag van contante betaling of storting op onze rekening. 

 

Link vermelding (tekst of afbeelding): http://... 

Uiteraard alleen indien gewenst. 

 

Wil u anoniem blijven? JA / NEEN (zeker aanduiden als het antwoord ‘JA’ is) 

Zo ja, dan wordt u niet vermeld op onze website en in ander publicitair materiaal. 

 

BELANGRIJK ! 

Indien u wil dat we voor uw vermelding op onze website en in ander publicitair materiaal gebruik 

maken van een afbeelding, wil ons deze dan bezorgen (op papier of digitaal). Een afbeelding op 

papier zullen we zelf inscannen. 

De afbeelding moet ook aan volgende voorwaarden voldoen: 

o alleen het logo van een onderneming of entiteit (geen publiciteit voor andere 

evenementen – dit kan wel via de link); 

o goed leesbaar, en met een voldoende hoge resolutie indien digitaal; 

o in een gangbaar afbeeldingsformaat indien digitaal (bmp, jpg, gif, png, wmf, etc.). 

 

Korting op eigen VKRL-activiteiten (zal duidelijk vermeld worden op de website) op vertoon van de 

steunkaart. De opgenomen korting wordt daarop vermeld (aan te kruisen blokjes). 

 

 

In te vullen door de penningmeester van VKRL 

Datum van betaling / storting: 

http://www.vkrl.org/

