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Beste ondernemer,

Op kermiszaterdag 22 september 2018 organiseert Moorsele Onderneemt   een 
obstakel aflossingsloop in en rond het centrum van Moorsele. 
Verschillende teams, bestaande uit 3 tot 5 lopers, nemen het tegen elkaar op.
Elk team loopt in naam van een ondernemer waarvan de naam op het borstnummer 
staat. Er worden 15 rondes van 2,5 km gelopen door het centrum, de kermis en het 
supportersdorp waar voor de nodige ambiance en bevoorrading wordt gezorgd. Na de 
wedstrijd volgt een heuse after-run-party.
 
Om alles in goed banen te leiden hopen we op u te mogen rekenen.
We stellen u graag de verschillende sponsorpakketten voor: 

1.  pakket GOUD à 1000,00 euro incl. BTW
2. pakket ROOD à 500,00 euro incl. BTW
3. pakket PAARS à 300,00 euro incl. BTW
4. pakket ORANJE à 200,00 euro incl. BTW

Elke andere vorm van sponsoring kan besproken worden                                                    
(aankomstboog, bevoorrading, obstakelpubliciteit...)

meer uitleg over de verschillende pakketten op de volgende pagina’s.

We kijken uit naar een mooie samenwerking!
Tot binnenkort!

Indien u geïnteresseerd bent in een sponsorpakket kan u steeds contact opnemen
met ons via info@moorseleonderneemt.be of bezorg ons de twee laatste bladen van 
dit dossier ingevuld terug. 

Inschrijvingen voor de wedstrijd of sponsoring lopen tot 5 september 2018.

het RUNFORFUN team



pakket GOUD à 1000,00  euro incl. BTW
• inschrijving 1 team
• een team van 3 tot 5 lopers
• uw logo op het borstnummer van uw team
• projectie logo in het supportersdorp
• vermelding logo op website Moorsele Onderneemt en sociale media
• vermelding in programmaboekje
• lopers zijn verzekerd
• trackingsysteem
• iedere loper krijgt een T-shirt
• goodiebag voor elke deelnemer
• teamfoto digitaal
• bevoorrading in het supportersdorp
• 1 consumptie per deelnemer op de after-party
• ondernemers die lid zijn van Moorsele Onderneemt krijgen 6 extra consumpties

+ extra’s eigen aan dit pakket
• consumpties t.w.v. 192,00 euro
• mogelijkheid tot het hangen van 4 banners  173 x 72 cm (nadar) of 2 banners Herras
• vermelding in het programmaboekje volledige pagina in kleur 
• logo op de drankkaarten
• alle teamfoto’s worden genomen voor een bord met de hoofdsponsor(s) 
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pakket ROOD à 500,00  euro incl. BTW
• inschrijving 1 team
• een team van 3 tot 5 lopers
• uw logo op het borstnummer van uw team
• projectie logo in het supportersdorp
• vermelding logo op website Moorsele Onderneemt en sociale media
• vermelding in programmaboekje
• lopers zijn verzekerd
• trackingsysteem
• iedere loper krijgt een T-shirt
• goodiebag voor elke deelnemer
• teamfoto digitaal
• bevoorrading in het supportersdorp
• 1 consumptie per deelnemer op de after-party
• ondernemers die lid zijn van Moorsele Onderneemt krijgen 6 extra consumpties

+ extra’s eigen aan dit pakket
• consumpties t.w.v. 96,00 euro
• mogelijkheid tot het hangen van 2 banners 173 x 72 cm (nadar)
• vermelding in het programmaboekje 1/2 pagina in kleur 
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pakket PAARS à 300,00  euro incl. BTW
• inschrijving 1 team
• een team van 3 tot 5 lopers
• uw logo op het borstnummer van uw team
• projectie logo in het supportersdorp
• vermelding logo op website Moorsele Onderneemt en sociale media
• vermelding in programmaboekje
• lopers zijn verzekerd
• trackingsysteem
• iedere loper krijgt een T-shirt
• goodiebag voor elke deelnemer
• teamfoto digitaal
• bevoorrading in het supportersdorp
• 1 consumptie per deelnemer op de after-party
• ondernemers die lid zijn van Moorsele Onderneemt krijgen 6 extra consumpties

+ extra’s eigen aan dit pakket
• consumpties t.w.v. 72,00 euro
• mogelijkheid tot het hangen van 2 banners 173 x 72 cm (nadar)
• vermelding in het programmaboekje 1/4 pagina in kleur 
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pakket ORANJE à 200,00  euro incl. BTW
• inschrijving 1 team
• een team van 3 tot 5 lopers
• uw logo op het borstnummer van uw team
• projectie logo in het supportersdorp
• vermelding logo op website Moorsele Onderneemt en sociale media
• vermelding in programmaboekje
• lopers zijn verzekerd
• trackingsysteem
• iedere loper krijgt een T-shirt
• goodiebag voor elke deelnemer
• teamfoto digitaal
• bevoorrading in het supportersdorp
• 1 consumptie per deelnemer op de after-party
• ondernemers die lid zijn van Moorsele Onderneemt krijgen 6 extra consumpties

+ extra’s eigen aan dit pakket
• consumpties t.w.v. 48,00 euro
• mogelijkheid tot het hangen van 1 banner 173 x 72 cm (nadar) 
• vermelding in het programmaboekje 1/8 pagina in kleur 



Geachte heer/ mevrouw,

Wenst u ons evenement te steunen, dan kunt u intekenen op de formules zoals beschreven in ons 
sponsordossier, hier in bijlage.

We onderscheiden (Gelieve het pakket van uw keuze aan te kruisen a.u.b.):

        Pakket GOUD à €1000,0 incl. BTW

        Pakket ROOD à €500,00 incl. BTW

        Pakket PAARS à €300,00 incl. BTW

        Pakket ORANJE à €200,00 incl.BTW

Naam sponsor: ....................................................................................................................................................

Straat + huisnummer: ..........................................................................................................................................

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

BTW nr......................................................................................................................................................................

         Het bedrag van het gekozen pakket:
         werd contant betaald

         wordt overgeschreven op rekeningnummer: BE02 7390 1592 1640 van Moorsele Onderneemt         
         vzw, na ontvangst van factuur.
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Inschrijving van uw team.
Gelieve dit blad in te vullen en terug te bezorgen aan een bestuurslid of door te mailen naar 
info@moorseleonderneemt.be

naam firma......................................................................................................................................................
naam ondernemer..........................................................................................................................................

Deelnemer 1
Naam + voornaam ......................................................
geboortedatum............................................................
geslacht         man                vrouw
straat + nummer..........................................................
postcode.......................................................................
stad/gemeente............................................................
email..............................................................................
Tshirtmaat  XL  L  M  S

Deelnemer 2
Naam + voornaam ......................................................
geboortedatum............................................................
geslacht         man                vrouw
straat + nummer..........................................................
postcode.......................................................................
stad/gemeente............................................................
email..............................................................................
Tshirtmaat  XL  L  M  S

Deelnemer 3
Naam + voornaam ......................................................
geboortedatum............................................................
geslacht         man                vrouw
straat + nummer..........................................................
postcode.......................................................................
stad/gemeente............................................................
email..............................................................................
Tshirtmaat  XL  L  M  S
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heren dames gemengd

Deelnemer 4 (optioneel)
Naam + voornaam ...................................................
geboortedatum.........................................................
geslacht         man                vrouw
straat + nummer.......................................................
postcode.....................................................................
stad/gemeente.........................................................
email...........................................................................
Tshirtmaat  XL  L  M  S

Deelnemer 5 (optioneel)
Naam + voornaam ...................................................
geboortedatum.........................................................
geslacht         man                vrouw
straat + nummer.......................................................
postcode....................................................................
stad/gemeente.........................................................
email...........................................................................
Tshirtmaat  XL  L  M  S


