
 

 

 

 

Sponsordossier 2021 

 
VZW JAO werd in 2013 opgericht door enkele (oud)scouts. Het voornaamste doel van de VZW is het 

oprichten en onderhouden van nieuwe jeugdlokalen in Oetingen. De huidige lokalen hebben de 

gezegende leeftijd van 100 jaar ruim overschreden. Het ledenaantal van scouts Aurora Oetingen 

heeft de kaap van 140 leden bereikt. De nood aan nieuwe lokalen is dan ook hoog. 

De weg naar nieuwe lokalen is lang, maar meerdere stappen zijn ondertussen gezet. VZW JAO werd 

opgericht en kreeg een bouwgrond in recht van opstal. De architect heeft een ontwerp gemaakt. De 

bouwaanvraag is binnen.  

Het startschot is gegeven en wij dromen ervan te beginnen bouwen! Alvorens we hieraan kunnen 

beginnen moet het financiële plaatje eerst rond zijn. Subsidiekanalen worden aangesproken en een 

renteloze lening van de gemeente zit in de pijplijn. Deze middelen zijn niet voldoende om het totaal 

kostenplaatje van 650.000 euro rond te krijgen. Daarom hebben we ook uw steun nodig. 

Indien u geïnteresseerd bent om VZW JAO een duwtje in de rug te geven, bieden wij graag de 

volgende sponsorvoorwaarden aan voor een bedrag van minstens €150/Jaar: 

 

Sponsor banner 

Uw logo komt op twee banners samen met het logo van negen andere sponsors (afmeting 

2,5mX0,8m). Deze banners worden opgehangen bij de winstgevende activiteiten van VZW JAO en bij 

sommige activiteiten van scouts Aurora Oetingen.  



 

 

 

Reclame op infobord bouwgrond 

VZW JAO kreeg onderstaand stuk grond in erfpacht. Hierop zullen de nieuwe lokalen gebouwd 

worden. Tot wanneer deze er staan zal een infobord geplaatst worden met de stand van het 

bouwdossier. Hierop zullen ook de logo’s van de sponsors geplaatst worden.  

  

 

 

Zoektocht (wandelen/fietsen) 

Huidige lokalen en School 

Grond VZW JAO 

SK Oetingen 

 



 

Gratis deelname aan onze gezellige fotozoektocht (ter waarde van 5 euro). Dit 

jaar zal ook een wandeldag georganiseerd worden. Uw logo zal die dag te zien 

zijn op de banners die worden opgehangen.  

 

Appelsapverkoop:  

In de maanden september of oktober starten wij met onze jaarlijkse appelsapverkoop. Het appelsap 

wordt geperst en verkocht in vaatjes van 5 liter. Elk vat wordt voorzien van een sticker met daarop 

alle logo’s van de sponsors.  

 

 

 

 

Kalenders 

In de periode rond november/december verkopen wij scoutskalenders. Als sponsor krijgt u van ons 

een gratis kalender. Op de kalenders is een pagina voorzien waarop alle logo’s van de sponsors te 

zien zijn. in 2020 werden 250 kalenders gedrukt.  

 

Affiches 

Uw logo zal toegevoegd worden aan elke affiche die door ‘VZW JAO’ gepubliceerd zal worden voor 

winstgevende activiteiten.  

 

Ontbijtmanden 



 

Met vaderdag verkopen wij ontbijtmanden. Een gratis ontbijt komt uw richting uit. Uw logo komt op 

de flyers. 

 

Site 

Uw logo is te zien op onze site http://www.scoutsoetingen.be/vzw-jao 

 

Bedankt 

Wij willen onze sponsors graag iets meer aanbieden dan enkel reclame. Samen willen wij bouwen 

aan de toekomst van de jeugd in Oetingen. In naam van de VZW en de vele sympathisanten danken 

wij u van harte voor uw steun aan onze vrijwilligersorganisatie. 



 

Invulformulier (exemplaar voor de sponsor) Sponsorjaar 2021 

Ik, ....................................................................................(naam en voornaam van de ondergetekende), 

verantwoordelijke voor de zaak, ............................................................................(naam van de zaak), 

wens €……………… te geven als sponsoring voor VZW JAO in ruil voor: 

- Publiciteit op een banner die omhoog hangt tijdens winstgevende activiteiten en vermelding 

op de bijhorende affiches.  

- Publiciteit op het reclamebord dat zal geplaatst worden op de bouwgrond van VZW JAO. 

- Het logo van mijn bedrijf vermeld op de appelsapvaatjes, de jaarlijkse kalender,  

reclamedrukwerk voor de activiteiten van de vzw en op de site 

http://www.scoutsoetingen.be/vzw-jao 

Beide partijen ontvangen een exemplaar van dit contract en verklaren alles goed doorgenomen te 

hebben. Beide partijen tekenen voor akkoord. 

Datum: .........../......../.....................   Handtekening: 

Bijkomende informatie: 

Adresgegevens van de zaak: 

Straat + nummer: 
 ................................................................................................................ 

Postcode + gemeente:  
 ................................................................................................................ 

Telefoon + gsm  
 ................................................................................................................ 

Website:   
 ................................................................................................................ 

 

Betalingswijze: 

o Het sponsorbedrag zal ten laatste veertien dagen na ondertekening van het contract betaald 
worden - met de vermelding ‘sponsoring – bedrijfsnaam’ - op de rekening van VZW JAO met 
nummer BE22 9733 9308 4147 

o of is bij het sluiten van dit contract cash betaald. 

 
Logo van de zaak: 

o Wordt opgestuurd naar vzw.aurora.oetingen@gmail.com 
o Wordt meegegeven met de persoon: ........................................... 

Contactpersoon: 

U kan verder werken met uw contactpersoon. Zij/Hij zorgt ervoor dat uw sponsoring goed wordt 

opgevolgd na het invullen van de bijgevoegde documenten. 



 

Invulformulier (exemplaar voor VZW JAO) Sponsorjaar 2021 

Ik, ....................................................................................(naam en voornaam van de ondergetekende), 

verantwoordelijke voor de zaak, ............................................................................(naam van de zaak), 

wens €........... te geven als sponsoring voor VZW JAO in ruil voor: 

- Publiciteit op een banner die omhoog hangt tijdens winstgevende activiteiten en vermelding 

op de bijhorende affiches.  

- Publiciteit op het reclamebord dat zal geplaatst worden op de bouwgrond van VZW JAO. 

- Het logo van mijn bedrijf vermeld op de appelsapvaatjes, de jaarlijkse kalender,  

reclamedrukwerk voor de activiteiten van de vzw en op de site 

http://www.scoutsoetingen.be/vzw-jao 

Beide partijen ontvangen een exemplaar van dit contract en verklaren alles goed doorgenomen te 

hebben. Beide partijen tekenen voor akkoord. 

Datum: .........../......../.....................   Handtekening: 

Bijkomende informatie: 

Adresgegevens van de zaak: 

Straat + nummer: 
 ................................................................................................................ 

Postcode + gemeente:  
 ................................................................................................................ 

Telefoon + gsm  
 ................................................................................................................ 

Website:   
 ................................................................................................................ 

 

Betalingswijze: 

o Het sponsorbedrag zal ten laatste veertien dagen na ondertekening van het contract betaald 
worden - met de vermelding ‘sponsoring – bedrijfsnaam’ - op de rekening van VZW JAO met 
nummer BE22 9733 9308 4147 

o of is bij het sluiten van dit contract cash betaald. 

 
Logo van de zaak: 

o Wordt opgestuurd naar vzw.aurora.oetingen@gmail.com 
o Wordt meegegeven met de persoon: ........................................... 

Contactpersoon: 

U kan verder werken met uw contactpersoon. Zij/Hij zorgt ervoor dat uw sponsoring goed wordt 

opgevolgd na het invullen van de bijgevoegde documenten. 


