VZW Yolande- Sponsordossier
Wie zijn we
In 2022 zal het 5 jaar geleden zijn dat Nick en Tim hun moeder verloren aan de strijd tegen kanker. In
dat eerste jaar organiseerden ze samen met hun vader een inzamelactie en doneerden ze een som
van € 2000 aan de afdeling oncologie van het Heilig Hart ziekenhuis in Lier. Na 5 jaar lijkt het hen
hoog tijd om terug iets te organiseren.
Met de oprichting van vzw Yolande bestaat de mogelijkheid om op frequentere basis initiatieven
voor het goed doel te organiseren.

Wat willen we doen
Het doel voor 2022 is dan ook groot. We willen minstens € 10 000 inzamelen voor het goede doel.
Als tegenprestatie fietsen wij met een team van Boechout naar de Mont Ventoux. Een rit van meer
dan 1000 km.
De opbrengst schenken we dit jaar aan het ‘VUB Yamina Krossa fonds’ en ‘#Destination400’.
Daarmee willen we het onderzoek van prof. Dr. Damya Laoui steunen. Meer info over het onderzoek
kan je hier terugvinden.

Hoe kunnen jij en je bedrijf helpen
Particulieren kunnen een gift storten aan de vzw. Daarnaast zullen we ook speciale merchandise te
koop stellen. De opbrengst van deze verkoop gaat naar het goede doel.
Iedereen die een gift doet of merchandise aankoopt maakt bovendien kans op een gesigneerd
wielertruitje.
Bedrijven kunnen ons ook sponseren.
Waar wordt het gesponsorde bedrag voor gebruikt:
•
•
•

Dekking van een deel van de reiskosten voor ons fietsteam
Aankoop van de merchandise zodat er meer winst naar het goede doel kan gaan
De overschotten van het sponsorgeld worden geschonken aan het goede doel

Wij zorgen voor een sponsorcontract en een factuur. Deze sponsoring is fiscaal aftrekbaar.
In ruil voor jullie sponsering worden jullie vermeld in de (social) mediacampagnes en onze op onze
website. Als je bedrijf meer dan € 500 sponsort zal het logo van je bedrijf extra in de kijker gezet
worden als we de rit naar de Mont Ventoux maken.

Contact
Wil je meer info of wil je sponseren. Aarzel dan niet om ons te contacteren via
vzwyolande@gmail.com

VZW Yolande
Pierstraat 186, 2550 Kontich
Ondernemingsnummer: 0778.517.248

