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Sponsormogelijkheden bij VZW Halfoogst 
 

 

Mogelijkheden om uw organisatie onder de aandacht te brengen 

 

Inleiding 

 

Deze bundel geeft u een inzicht 

in de mogelijkheden die u als 

potentiële sponsor binnen onze 

vereniging heeft. Tal van 

manieren zijn weergegeven. U 

denkt waarschijnlijk dat wij u 

meer nodig hebben dan u ons 

en…. dat is natuurlijk ook zo! 

Maar ook is bewezen dat 

sponsoring wel degelijk 

voordelen kan bieden aan 

personen of organisaties. 

Duidelijk is aangegeven wat onze vereniging u kan bieden en welke financiële bijdrage er aan 

u gevraagd wordt.  

 

VZW Halfoogst is de lokale vereniging voor wieleractiviteiten 

TEKST OVER DE GESCHIEDENIS – ONSTAAN HALFOOGST  

 

Vooraf kunnen wij u zeggen, dat onze vereniging u door haar plaatselijke karakter voldoende 

naamsbekendheid kan geven. Om alle activiteiten mogelijk te maken zijn er financiële 

middelen nodig. Daarom zijn wij ook afhankelijk van sponsoring. Met uw eventuele financiële 

steun kunnen we als vereniging groeien waardoor het niveau van onze wieleractiviteiten 

uiteindelijk zal stijgen. Uiteraard is het niet alleen naamsbekendheid waar u uw voordeel uit 

haalt. Met uw ondersteuning biedt u een helpende hand bij het verwezenlijken van allerlei 

activiteiten voor zowel jong als oud. Denk hierbij aan ons jaarlijkse halfoogst concert, waar 

alle dorpelingen aanwezig zijn. Maar denk ook aan de cyclocross en het verzorgen van de 

halfoogstfeesten. Dit is maar een kleine greep uit de activiteiten die we als verenging 

organiseren.  

 

Door al deze activiteiten laten wij zien dat VZW Halfoogst een bruisende vereniging is, waar 

sportiviteit, saamhorigheid en gezelligheid samengaan. Maar mocht u zelf een ander doel voor 

ogen hebben, geen probleem wij willen hierover graag met u in overleg treden. Uiteraard bent 

u als sponsor altijd van harte welkom bij alle activiteiten die we als vereniging organiseren. 

Kortom met uw steun levert u een bijdrage aan alle inwoners van de gemeente Huldenberg.  
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Activiteitenprogramma 2022 

 

Voor dit jaar hebben we onze activiteiten kalender al vastgelegd. Onze activiteiten van 2022 

zijn o.a.: 

 

Woensdag 27 juli Ronde van Vlaams-Brabant 

Rittenwedstrijd door de provincie Vlaams-Brabant. Er wordt ritten gereden volgens de 

reglementen van de UCI (internationale wielerunie) en de KBWB (Koninklijke Belgische 

Wielrijdersbond). Dit is een meerdaagse rittenwedstrijd in clubverband voor beloften en 

eliterenners zonder contract (vanaf 19 jaar) waaraan een 25-tal ploegen zullen deelnemen.  

Op woensdag 27 juli nemen wij de organisatie van dit spektakel voor ons rekening met een 

podiumhulde in het centrum van Huldenberg en de uitreiking van de leiderstruien inclusief 

open bar op het gemeenteplein.  

 

Weekend 6-7 augustus Halfoogstkermis 

Dit weekend zal de jaarlijkse Halfoogst kermis doorgaan op het gemeenteplein van 

Huldenberg. Tijdens dit weekend zullen wij op 6 augustus een optreden organiseren met een 

open bar. Op zondag 7 augustus zal de halfoogst koers doorgaan in het centrum van 

Huldenberg voor de jongere belofterenners (ELITE2/U23/U23CP) 

 

Maandag 15 augustus Dorpelingenkoers en fakkelloop 

Onze jaarlijkse traditie met de dorpelingen koers voor diverse leeftijden, nieuwelingen (U17) 

en de fakkelloop zal doorgaan de dag naar de Rochusommeganck feesten.  

 

Zondag 4 september Gordel route 

Elk jaar het eerste weekend van september vindt de Gordelroute plaats rondom de groene 

rand van Brussel. Ook dit jaar passeert de Gordelroute langs onze prachtige gemeente met 

een stop voor fietsers en wandelaar in het centrum van Huldenberg. Als Halfoogst vereniging 

nemen wij deze stop voor onze rekening met een stand op het gemeenteplein voor een 

hapje, drankje, muziek en een groot scherm. 

 

Weekend 25 september 

Precies 1 jaar later blikken we tijdens dit weekend terug op het WK Wielrennen van 2021.  

De wielerbond organiseert dit jaar voor de eerste keer een fiets festivalweekend voor 

kinderen over heel Vlaanderen. Deze kinderen zullen dit jaar naar Huldenberg komen. Wij 

organiseren dit weekend diverse ritten in de streek, een workshop van Sven Nys en een 

groot scherm met bar voor de voetbalmatch België-Nederland. 

 

7 januari 2023 Cyclocross 

Ons jaarlijks evenement in het Pastoorbos is de cyclocross voor de jong beloftes vanaf 11 

jaar (U15/U12). 
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Sponsorpakketten 

 

Er zijn een aantal manieren waarop uw organisatie onder de aandacht kan komen door 

sponsoring van VZW Halfoogst. Hierna staan de mogelijkheden vermeld die Halfoogst biedt, 

we gaan daarnaast ook graag met u in overleg om te kijken hoe uw persoonlijke wensen 

ingevuld kunnen worden.  

 

Pakket 1: Goud - € 1.000,- 

• Logo vermelding groot scherm tijdens de presentatie gedurende grote evenementen  

• Logo prominent groot op affiches 

• Logo prominent groot op de website 

• Logo vermelding op facebook en alle activiteiten aangemaakt op facebook 

• Groot reclamedoek 

 

Pakket 2: Zilver - € 500,- 

• Logo klein vermelding op affiches 

• Logo klein vermelding op de website 

• Logo vermelding op facebook en alle activiteiten aangemaakt op facebook 

• Klein reclamedoek 

 

Pakket 3: Brons - € 250,- 

• Logo klein vermelding op de website 

• Logo klein vermelding op affiches 

 

Sponsoring  in natura 

 

Deze sponsoring wordt in overleg bepaald. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: 

• Materieel: sponsor stelt goederen/handelswaar gratis of tegen een aantrekkelijke 

prijs ter beschikking. 

• Communicatie: sponsor stelt drukwerk bijvoorbeeld affiches, posters en plaatst 

advertenties ter beschikking. 

 

Deze bundel geeft u inzicht in de sponsormogelijkheden van VZW Halfoogst. Heeft u zelf een 

andere sponsormogelijkheid bedacht? Wij staan overal voor open en gaan graag met u in 

gesprek.  

 

Naar aanleiding van dit boekje maken wij graag een afspraak met u om waar nodig deze 

sponsormogelijkheden verder toe te lichten en mogelijk een sponsorovereenkomst af te 

sluiten. 

 

Contactgegevens 

 

VZW Halfoogst 

Breembosstraat 29 

3040 Huldenberg  

BTW BE0828.475.020 

 

Voorzitter: Marc Van Laer (T. 0495 80 64 45) 

 

Contactpersoon sponsoring:  

Philippe Vervoort (T. 0495 57 57 26)  

Ellen Camp (T. 0473 57 39 53) 


