Gymgala 2019
“100 jaar turnen”
Beste,
Het turnen in Izegem leeft al 100 jaar en dit wordt gevierd. Vorig jaar reeds organiseerde
Gym Izegem het Belgisch Kampioenschap turnen waar toen nog een wereldkampioene in
wording deelnam: Nina Derwael. Daarnaast hadden we op zaterdag 20 oktober een meer
dan geslaagde opendeurdag.
We zetten in 2019 deze koers verder met de uitgave van het boek “100 jaar Turnen in
Izegem” in combinatie met een tentoonstelling over de voorbije 100 jaar die zal lopen van 21
t.e.m. 24 februari in zaal ISO.
We sluiten dit feestelijk jaar af met een grandioos Gymgala op 3 en 4 mei in de Topturnhal
van Izegem.
Voor dit Gymgala zijn we op zoek naar sponsors om ons te helpen om er opnieuw een
onvergetelijke editie van te maken.

Met uw financiële hulp kunnen we het decor, de belichting en de aankleding van de
nummers, gebracht door onze meer dan 500 leden, perfect uitwerken en een verzorgde
show brengen die jong en oud zal bekoren.
Uiteraard krijgt u voor uw steun enkele voordelen terug. Uw gegevens en eventueel logo
komen in het programmaboekje dat onze meer dan 1000 toeschouwers gratis krijgen en
naargelang het gesponsorde bedrag kan u ook van vrijkaarten genieten.
De logo’s zullen ook getoond worden op een Powerpoint presentatie in de turnhal en in de
bar van het Gymgala.

Gym Izegem dankt u voor de steun!

:

BE28 3630 3781 8320

ondernemingsnr: 0899.735.376

St. Jorisstraat 64

880 Izegem

Sponsorpaketten gymgala 2019

Vanaf 50 euro
Vanaf 100 euro
Vanaf 150 euro
Vanaf 200 euro

Uw logo in ons programmaboekje 1/16e van A-4 formaat
Uw logo in ons programmaboekje 1/8e van A-4 formaat
Uw logo in ons programmaboekje 1/4e van A-4 formaat
+ 2 gratis entreekaarten + vermelding op de poster/flyer
Uw logo in ons programmaboekje 1/2e van A-4 formaat
+ 4 gratis entreekaarten + vermelding op de poster/flyer

GYM Izegem dankt u voor uw gulle bijdrage en medewerking.
Ondergetekende wil sponsor zijn voor het Gymgala 2019 van Gym Izegem.

Naam:

………………………………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………………………………….

BTW Nr:

………………………………………………………………………………………….

E-mail:

………………………………………………………………………………………….

Bedrag:
50

100

150

200

Betaling: Cash aan ………………..……………………………
OF via overschrijving op BE28 3630 3781 8320

Handtekening: ………………………………………………………

Afscheuren en aan de sponsor bezorgen.
(Logo opsturen naar Info@gymizegem.be indien van toepassing)
Sponsor: ………………………………………………………………………………………………

Bedrag: ……………………………..

Contact persoon van Gym Izegem: ……………………………………………………………..

:

BE28 3630 3781 8320

ondernemingsnr: 0899.735.376

St. Jorisstraat 64

880 Izegem

