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EDITIE 2022: 14 Mei 2022

WAT
Na een paar door COVID geannuleerde Midwinter edities bleef de Midwinter crew
kampen met veel “goesting” en “knaldrang”. Daarom: Gielegans Los! Een eenmalig
dorpsfeest op de kerkstraat in Sint-Katherina-Lombeek ten voordele van het goede
doel. Nadat we gezorgd hebben voor een bewustmaking van de nood aan “de strijd
tegen de ziekte van Duchenne”, in Ternat en ver daarbuiten, hebben we onze
opbrengsten de laatste jaren geschonken aan lokale Ternatse G-Sport activiteiten.
We verdeelden bij onze laatste edities 6500 Euro tussen zitvolley Kruikenburg, rolstoelbasket BCAT, Akabe scouts de Geuzen,
het MPC Sint-Franciscus en DAIS.
VZW Midwinter Lombeek houdt er aan de festiviteiten gratis te houden. Dat, in combinatie met de steeds hogere eisen van
overheidswege, zorgt telkens voor een grotere uitdaging om ons budget rond te krijgen. Wij appreciëren enorm uw materiele
of geldelijke steun, groot of klein, en durven stellen dat deze verstandig aangewend wordt!
Gielegans Los is niet mogelijk zonder uw steun. Maar voor wat hoort wat! Ontdek hierbij ons sponsorpaketten:

DE SPONSORPAKETTEN

€100

Logo & link op onze website
+ 1 fles gekoelde champagne* staat op u te
wachten in onze champagne bar
+ 2 VIP Tickets

€300

BRONS
+ logo visibiliteit in de champagne bar
+ een extra fles champagne*
+ 4 VIP Tickets

€500

ZILVER
+ verhoogde visibiliteit door o.a. LED Wall &
social media
+ 6 VIP Tickets

BRONS

ZILVER

GOUD

DIAMANT
€1000
NAAM/PODIUM
€3000

GOUD
+
+
+

eigen spandoek
te bespreken activatie
12 VIP Tickets

GOUD
+
+

een activatie op maat
VIP Tickets (aantal te bespreken)
*Champagnebonnen liggen op bedrijfsnaam voor u klaar aan onze infostand

PRAKTISCH
Schrijf het bedrag over op IBAN BE69 0688 9668 2878 op naam van VZW Midwinter Lombeek, met vermelding van
“MW Sponsoring – de firmanaam, adres en btw-nummer”
Bezorg ons tijdig uw logo in voldoende hoge resolutie (bij voorkeur in “vector”) op info@midwinter.be.
De VZW Midwinter Lombeek levert u een fiscaal attest of een factuur

WIJ HOPEN VAN HARTE OOK DIT JAAR OP UW STEUN TE MOGEN REKENEN
VZW Midwinter Lombeek - Meersstraat 115 - 1742 Sint-Katherina-Lombeek
BE502.368.542 – info@midwinter.be

