
 
Sponsormogelijkheden bij VZW Halfoogst 

 
 

Mogelijkheden om uw organisatie onder de aandacht te brengen 
 
 

 
 
 
 
 
  



Inleiding 
 
Deze bundel geeft u een inzicht over 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 bedrijven, middenstand of organisaties. 
Hieronder kunt u de verschillende mogelijkheden vinden om ons een hart onder de riemen 
te steken.  
 
VZW Halfoogst is de lokale vereniging voor wieleractiviteiten.  
Rond het begin van deze eeuw kalfde de interesse in de Huldenbergse Halfoogstkermis danig 
af. Enige uitschieter was de Rochusommeganck, de folkloristische stoet. Het zette een paar 
mensen aan tot actie. In navolging van de “De Lustige Sportvrienden” werd Halfoogst 
opgericht in 2010. In de eerste plaats om wielerwedstrijden te organiseren tijdens de 
Halfoogstkermis. Daarmee gepaard en om geld in het laadje te brengen, werd eveneens 
gedacht om enerzijds zelf optredens te organiseren en anderzijds een forum te bieden aan 
de andere Huldenbergse verenigingen om nieuwe initiatieven te ondernemen voor de 
renaissance van de zomerkermis. Later bracht Halfoogst eveneens de zesdaagse dorpelingen 
naar het centrum, de jeugdcross rond Nieuwjaar in Pastoorsbos en de Fakkelloop als 
afsluiter van de Halfoogstkermis. 
 
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 enkel als vereniging groeien waardoor het niveau van onze 
wieleractiviteiten uiteindelijk zal versterken. Uiteraard is het niet enkel uw 
naamsbekendheid waar u het voordeel kunt uithalen. Met uw steun biedt u een helpende 
hand bij het verwezenlijken van allerlei activiteiten voor zowel jong en oud. Denk hierbij 
maar aan onze jaarlijkse halfoogst feesten, waar alle Huldenbergenaren zoveel als mogelijk 
aanwezig zijn. Maar denk ook aan de cyclocross en tal van wieleractiviteiten zowel voor de 
jeugd, recreanten als professionals. Dit is maar een kleine greep uit de activiteiten die we als 
verenging organiseren en dit reeds 12 jaar waar wij op jullie steun steeds konden rekenen. 
 
Door al deze activiteiten laten wij zien dat VZW Halfoogst een bruisende vereniging is, waar 
sportiviteit, samenhorigheid en gezelligheid gepaard gaan. Maar mocht u zelf een ander doel 
voor ogen hebben, geen probleem wij willen hierover graag met u overleggen. 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.  
 
  



 
 
Activiteitenprogramma 2022 
 
Voor dit jaar hebben we onze activiteiten kalender reeds vastgelegd. Onze activiteiten van 
2022 zijn o.a.: 
 
 
Woensag 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 
ploegenvoorstelling in het centrum van Huldenberg, alsook de uitreiking van de leiderstruien 
inclusief open bar op het gemeenteplein.  
 
 
Weekend 7 augustus Halfoogstkermis 
Dit weekend zal de jaarlijkse Halfoogst kermis doorgaan op het gemeenteplein van 
Huldenberg. 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 traditionele fakkelloop zal terug doorgaan de dag na de Rochusommeganck.  
 
 
7 januari 2023 Cyclocross 
Ons jaarlijks evenement in het Pastoorbos is de cyclocross voor de jong beloftes vanaf 11 
jaar (U15/U12). 
 
 
  



Sponsorpakketten 
 
Er zijn een aantal manieren waarop uw bedrijf 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 gesprek om samen te kijken hoe wij uw persoonlijke 
wensen kunnen invullen.  
 
Pakket 1: Goud - € 500,- 

• Logo prominent groot op flyer 2x 
• Logo prominent groot op de start pagina van de website 
• Logo vermelding op facebook en alle activiteiten aangemaakt op facebook 
• Groot reclamedoek bij elke activiteit  

 
Pakket 2: Zilver - € 250,- 

• Logo klein vermelding op de website 
• Logo vermelding op facebook en alle activiteiten aangemaakt op facebook 
• Klein reclamedoek/spandoek 

 
Pakket 3: Brons - € 50,- 

• Logo klein vermelding op de website 
 
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) 
  



 
 


