SPONSORDOSSIER

VESPA CLUB KOKSIJDE
-2023-

Met Vespaclub Koksijde verspreiden we met trots het vespavirus...
Enkele feiten en cijfers op een rijtje:
●

De club werd opgericht in oktober 2020 door Pieter Brys en Frederik Larcin.

●

In het eerste werkingsjaar 2021 telde de club 72 leden; in 2022 waren dat er al 106.

●

Jaarlijks organiseert VCK 25-30 eigen activiteiten: receptie, clubavonden,
behendigheidstraining, ritten, etentjes, meet & greet met andere clubs, clubweekend,
meerdaagse buitenland…

●

Deelname aan 5-10 ritten van andere clubs (ook in het buitenland) waar we onze
club met trots vertegenwoordigen.

●

Organisatie jaarlijkse meeting en rit met andere clubs op event Italia Classics met de
steun van de gemeente Koksijde en zelfstandigenorganisatie ‘Hartje Koksijde’. In
2022 mochten we 130 deelnemers ontvangen in ‘de put’ voor het gemeentehuis.

●

Onze privé Facebookpagina telt 436 volgers, waarvan 392 actieve leden en
gemiddeld 18 berichten per maand.

●

Onze Instagrampagina heeft 1387 volgers en bereikt maandelijks 2082 accounts.

●

De club is officieel erkend door de gemeente Koksijde als Koksijdse vereniging.

●

Vespaclub Koksijde is aangesloten bij de federatie Vespaclub België, die op haar
beurt is aangesloten bij Vespaclub Europa en Vespa World Club.
Vespaclub België telt 60 aangesloten clubs met in totaal ongeveer 3200 leden.

●

Met Vespaclub Koksijde hebben we een clubshop met stickers, strijkpatches, polos,
t-shirts, banners, fluohesjes, jassen, petten, magneten, buffs…

●

Onze website www.vespaclubkoksijde.be werd afgelopen jaar 2700 keer bezocht,
een gemiddelde van ongeveer 225 per maand en 8 keer per dag.

●

Naast algemene informatie vindt u op onze website ook een overzicht van onze
activiteiten met mogelijkheid tot inschrijven en een greep uit ons aanbod van ritten
die per gps of smartphone kunnen worden gereden.

Omschrijving sponsorpakket
Als sponsor van Vespaclub Koksijde bieden wij u het volgende:
1. Uw logo op de website www.vespaclubkoksijde.be met link naar uw website
2. Uw logo op de omslag van de Facebookpagina van de club
3. Voorstellen van u als sponsor op onze Facebookpagina
4. Uw logo in de digitale handtekening in al onze mailings
5. Uw logo op onze visitekaartjes en flyers
6. Uw logo op de affiches van ons event Italia Classics
7. Uitnodiging en huldiging op de nieuwjaarsreceptie met de leden
8. Uw logo op de nadardoeken tijdens de italia classics
9. Aperitief tijdens onze clubavonden
10. Uw logo in de briefwisseling aan onze leden en online klanten webshop
11. Uw logo op de placemats tijdens de Fin de Saison
12. Kader met oorkonde als ‘trotse sponsor’
13. Mogelijkheid tot plaatsen promomateriaal op evenementen
14. Exclusiviteit als 1 van maximaal 8
sponsors
15. U wordt uitgenodigd op onze
clubactiviteiten
16. Vertegenwoordiging in de jury op
het behendigheidsparcours
Gymkana en Italia Classics
17. Huldiging op de
Nieuwjaarsreceptie
18. Uw logo in de Nieuwsbrieven

SPONSOROVEREENKOMST 2023
Hierbij wordt bevestigd dat
(naam, onderneming, btwnr, factuuradres)

Voor het kalenderjaar 2023 Vespaclub Koksijde sponsort voor een bedrag van:

250 euro

Namens het bestuur

Sponsor

Pieter Brys
Voorzitter Vespaclub Koksijde
www.vespaclubkoksijde.be

De betaling dient te worden overgeschreven aan Vespaclub Koksijde op de
clubrekening BE92 0636 9905 8423
Gelieve ons via mail uw logo en ev. ander promomateriaal digitaal te willen
bezorgen op vespaclubkoksijde@gmail.com

