VVW-Toervaren Sponsoring
Wie zijn wij?
VVW of De Vlaamse Vereniging voor Watersport heeft zijn eerste 85 levensjaren achter de
rug. We kunnen ons op zijn minst representatief voorstellen en betrouwbaar.
VVW-Toervaren is één van deze watersportdisciplines die erkent zijn bij sport Vlaanderen
maar die geen subsidies verwerven. Het betreft een dynamische groep pleziervaarders met
motor of zeil die de Vlaamse en Belgische wateren bevaart en ook uitstappen maakt naar
onze buurlanden en ver daar buiten. Varen is onze sport en zoveel mogelijk onze
doelstelling.
De onderlinge relatie tussen leden en clubs is heel groot. Het is de kalme watersporter die
langzaam over het water schuift met zijn jacht(je) en er op deze manier extra van geniet.
We hebben ook een groep met snelle boten die met trailer verplaatsbaar zijn. We
organiseren uitstappen in de vorm van “toertochten” en “toervaartreünies” verder houden
we ons bezig met “studiedagen”, “bijscholingen”, “promotiedagen”, “watersportsalons”,
enz.
Wat zijn onze jaarlijkse Vlaamse toervaartreünies:
Het principe van de toervaartreünie ontstond in het prille begin samen met onze
Noorderburen op het “Veerse Meer” in 1978. VVW drukte zijn stempel op het gebeuren in
Zeeland en nam de intentie om dergelijke bijeenkomsten verder te blijven organiseren in
Vlaanderen.
De VVW-toervaartreünie is een plezante meeting die jaarlijks plaatsvindt in Vlaanderen
tijdens het Hemelvaartweekend in een of andere grote locatie, club of stad. De
feestelijkheden ter plaatse zijn groots opgevat en bestrijken dan ook enkele dagen. De
ontvangst op gemeente- of stadhuis wordt voorafgegaan door een optocht van de schippers
met bijhorende muzikale omlijsting door een fanfare en dit gebeuren gaat niet
onopgemerkt voorbij. Het aantal deelnemende pleziervaartuigen aan onze VVW-reünies
ligt tussen de 120 en de 150. De laatste jaren kunnen we zelfs spreken van een
internationale toervaartreünie want Nederlanders, Duitsers en Fransmannen zijn inmiddels
ook van de partij. In 2019 gaat voor de 39ste maal deze happening door in de nieuwe
jachthaven van VVW-Bocholt in provincie Limburg.
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Wat hebben wij de sponsors te bieden:
 Een zeer gericht doelpubliek voor uw artikelen
 Een doelgerichte presentatie van uw producten of diensten
 Een stapje voor t o v andere bedrijven die er niet aanwezig zijn
 Positieve uitstraling mogelijk maken naar onze toervaarders en bezoekers
 Opname van uw logo op alle interne communicatie
 Publiciteitsmogelijkheden in onze begeerde toervaartgids
 De mogelijkheid bieden om uw vlaggen en banners te plaatsen op onze
toervaartreünie door u geleverd
Wat kunnen wij u aanbevelen:
In Voorstel 1 de druk in de Gids
 Publiciteitsmogelijkheden in de toervaartgids: deze wordt jaarlijks gedrukt met
een oplage van 5000 exemplaren. Het is een 4-kleurendruk op glossypapier 115
gr/m². Hij wordt enorm gegeerd om de vele informatie over de clubs en
waterwegen.
Op de watersportbeurs in Gent Belgian Boatshow en Boot Holland in Leeuwaarden
wordt hij uitgedeeld aan geïnteresseerde bezoekers. Tevens wordt de gids verdeeld
onder de VVW-leden-toervaarders en aan alle passanten in de ankerhavens in
binnen- en buitenland.
In het VVW-ankerproject zitten een 70 tal. jachthavens in binnen- en buitenland.
o
o
o
o
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Eén cover achterkant A-5 met publiciteit
Eén cover binnenzijde A-5
Eén bladzijde A-5 met publiciteit
Dubbel middenblad tussen katernen 2 x A5
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€ 1000,00
€ 600,00
€ 300,00
€ 800,00
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Voorstel 2 +
 Een totaal pakket kan voor een bedrag van
€ 500,00
met
o Eén binnen bladzijde A-5 met publiciteit in toervaartgids
o Opname van uw logo op alle interne communicatie
o Uw Spandoek of vlaggen met reclame van het bedrijf op de
toervaartreünie(*)
o Op elk pleziervaartuig een kleine wimpel van het bedrijf op de
toervaartreünie (*)
(*) door het bedrijf geleverd
Indien nog vragen contacteer ons wij geven graag meer uitleg.
VVW-secretariaat Beatrijslaan 25 2050 Antwerpen 03/219 69 67 lies@vvw.be
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SPONSOROVEREENKOMST
Tussen
De VVW-Toervaren, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen Beatrijslaan 25,
bij deze geldig vertegenwoordigd door……………………………………………..,
hiertoe gemachtigd door haar voorzitter ………………………………………….,
die verklaart V V W -Toervaren geldig te kunnen verbinden, partij enerzijds
En
(naam,) ……………………………………………………………………………………………..
(facturatie-adres)……………………………………………………………………………...
(e-mailadres)…………………………………………………………………………………….
(BTW-nummer)…………………………………………………………………………………
partij anderzijds
IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
1. Partij enerzijds verbindt er zich toe gepersonaliseerde publiciteit te voeren voor partij
anderzijds
door middel van:
O voorstel 1 300€ / 600€ / 800€ / 1000€
O voorstel 2 500€ /
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ………………………….
3. Partij anderzijds betaalt V V W - Toervaren, uiterlijk 15 dagen na debet nota-datum,
voor voormeld pakket, aan partij enerzijds een bedrag van ……………………………… € per
jaar.
Opgemaakt te …………, in twee originele exemplaren waarvan elke partij verklaart het zijne
te
hebben ontvangen, op (datum)
Voor partij enerzijds,

Voor partij anderzijds,

Naam voor:
V V W- Toervaren
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Betreft: VVW-Toervaartgids 2019
Naam sponsor:
Adres:

Datum: ………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………

PC +Gemeente: …………………………………………………………….……………………………………………………..
Contactpersoon: ........................................................................................
Tel: …………………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………….……..
WIJZE VAN SPONSORING:
4-kleurendruk op glossypapier 115 gr/m², formaat A5, oplage 5000, bestemmelingen: VVWleden toervaarders + passanten aangesloten VVW-jachthavens
Zelfstandige handelaars
o Eén cover achterkant A-5 met publiciteit
o Eén cover binnenzijde A-5
o Eén bladzijde A-5 met publiciteit
o Dubbel middenblad tussen katernen 2 x A5
o Een totaal pakket 2 kan voor een bedrag van

€ 1000,00
€ 600,00
€ 300,00
€ 800,00
€ 500,00

DE TE PUBLICEREN ADVERTENTIE MOET WORDEN AANGELEVERD VOOR 30/11/2018
De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor druk- en/of zetfouten die
voorkomen in het aangeleverde publiciteitsmateriaal.
Een factuur wordt nagestuurd met een exemplaar van het drukwerk ter staving van
publiceren.
Ondergetekende gaat akkoord met sponsoring voor een totale waarde zoals eerder
aangeduid met X bij paragraaf “wijze van sponsoring” en betaalt binnen de maand na
ontvangst van de factuur.
Voor akkoord sponsor
Naam + functie + handtekening

VVW-Toervaren
VVW-secretariaat

.................................................................

Beatrijslaan 25

.................................................................

2050 Antwerpen
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Hoe digitaal materiaal aanleveren?
Beelden:
Beelden:
- resolutie: minstens 300 dpi.
- afmetingen afbeelding: minstens 10 x 10 cm
- bestandsformaat: JPEG - TIFF - Photoshop bestand
- color modus: CMYK of RGB
- versie software: Adobe CC 2018 of lager
Logo’s:
- aanleveren in vectiorele bestanden. Adobe Illustrator CC 2018 of lager. AI EPS - PDF
- juiste kleuren aanleveren. Pantone kleuren of CMYK kleuren.
Tekst:
- aanleveren als platte tekst in Microsoft Word 2007 of lager. Geen opmaak.
- indien er een speciaal lettertype gebruikt wordt dit mee aanleveren of melden.
Reeds opgemaakte bestanden:
- reeds opgemaakte bestanden in Adobe Indesign, Illustrator of Photoshop
moeten aangeleverd worden als versie voor CC 2018 of lager.
- als hoge resolutie pdf.
- TIFF of JPEG van goed kwaliteit (zie beelden)
Hoe bestanden aanleveren:
- via email: lies@vvw.be
- via cd (niet in sessies schrijven aub)
- via dvd (niet in sessies schrijven aub)
- via USB stick
- via we transfer
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