
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scouts Rupelmonde jaarsponsoring 2021 - 2022 



Scouts Rupelmonde: Wie zijn ze? Wat doen ze? Waarom 

hebben ze u nodig? 

 

Beste lezer, 

Wij van Scouts Rupelmonde zijn een jeugdbeweging voor jongens opgericht in 1942. Ons doel 

is kinderen en jongeren te amuseren en te entertainen op een speelse en avontuurlijke manier. 

Dit doen we elke zondag, twee keer per jaar op een weekend en in de zomervakantie met een 

heus scoutskamp met gevarieerde en boeiende activiteiten. Om onze werking te kunnen 

garanderen, hebben we uiteraard geld nodig om spelmateriaal, kampmateriaal (tenten, 

sjorbalken etc.), vervoer, huur van een terrein, eten op kamp, onderhoud van de lokalen, bouw 

van nieuwe lokalen enzovoort te bekostigen. Het nodige geld proberen we binnen te halen via 

de vele acties en evenementen waar op de volgende pagina onze twee bekendste presenteren. 

Om een actie nog succesvoller te maken, kunnen we uw hulp gebruiken. Wij bereiken een grote 

groep mensen met onze evenementen en met de promo ervan. Dit is dus een uitgelezen kans 

om reclame te maken voor uw bedrijf door middel van sponsoring.  

We hopen hiermee elkaar in te toekomst elkaar een hand toe te steken. In onze omgeving 

zoeken we bedrijven, zelfstandigen, natuurlijke personen enzovoort naar ons hart. Zij kunnen 

ons steunen in onze activiteiten en in ruil krijgen ze er natuurlijk de nodige publiciteit en 

voordelen voor terug. Verderop in dit boekje kan u de sponsorpaketten eens doornemen.  

Onze jaarsponsoring houdt in dat u in het begin van het jaar een bedrag betaalt in euro of 

overmaakt op onze rekening. Op die manier komt uw bedrijf in de kijker op  onze evenementen. 

Een win-win situatie dus voor beide partijen. 

We hopen alvast dat u wilt mee werken aan het jeugdige verhaal van scouts Rupelmonde. 

Stevige linker, 

De hele leidingsploeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evenementen 

 

1. Quiz 

Sinds  2019 hebben we de quiz terug uit de oude doos gehaald.  Het is een toffe quiz waarbij zowel de 

professionele deelnemers als recreanten krijgen wat ze willen. De quiz staat geregistreerd bij de 

quizbond dus trekken we slimmeriken vanuit het hele Waasland aan.  

Datum: maart 2022 

Doelpubliek:  zeer ruim, van ervaren deelnemers (ook buiten Groot-Kruibeke) 

 tot recreanten (voornamelijk uit Groot-Kruibeke).  

Leeftijd: 15-70 jaar 

 

 

2. Rad van fortuin fuif 

Naar jaarlijkse traditie organiseren wij onze befaamde rad van fortuin fuif. Het concept is dat er om het 

uur aan het rad gedraaid wordt om het volgende muziekgenre te bepalen. Voor deze fuif komt jeugd 

van heinde en ver naar Rupelmonde. Tijdens de fuif vloeit het bier rijkelijk en worden er heerlijke 

hamburgers aangeboden. 

Datum: maart 2022 

Doelpubliek: Jonge generatie van 15 tot 30 jaar van 

Groot-Kruibeke en ver daarbuiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voordelen 

 Brons (€ 45) Zilver (€ 80) Goud (€ 130) 
Diamant  
(€ 250) 

Quizprijzen 
 

Grote projectie met logo 

5 seconden 
in 

doorlopende 
slideshow 

10 seconden in 
doorlopende 

slideshow 

15 seconden in 
doorlopende 

slideshow 

20 seconden 
in 

doorlopende 
slideshow 

10 seconden 
in 

doorlopende 
slideshow 

Banner 

Kleine 
banner 

(Nadar, zelf 
te leveren) 

Kleine banner 
(Nadar, zelf te 

leveren) 

Grote banner (zelf 
te leveren of wij 
bezorgen één) 

Grote banner 
(zelf te 

leveren of 
wij bezorgen 

één)  

Kleine banner 
(zelf te 

leveren) 

Affiche Nee  Ja Ja Ja Nee 

Flyer/ticket Nee Ja Ja Ja Nee 

Logo op scoutssite (lint op alle 
tabladen) 

Nee Nee Ja Ja Nee 

Vermelding  
Facebookevenement  

+ vermelding quiz  
Ja Ja Ja Ja Ja 

Bericht op social media  
(Facebook en Instagram) 

Nee Nee 2 keer 3 keer Nee 

Bedanking Ja Ja Ja Ja Ja 

Eigen promomateriaal  
(bv: merchandise) 

Nee Nee Ja Ja Nee 

Inkom Geen 1 ticket  fuif 2 tickets fuif 
4 tickets fuif 
1 quizploeg 

         Nee 

Extra’s 
Kleine 

drankkaart 
fuif 

Kleine 
drankkaart fuif 

Grote drankkaart 
fuif 

2 grote 
drankkaarten 

fuif 
 

         Nee 

Wedstrijd op sociale media  
(gelinkt aan jouw bedrijf) 

Nee Nee Nee Ja          Nee 

Jouw logo op een T-shirt Nee Nee Nee Ja         Nee 



Extra’s 

Banner 

Heb je geen banner dan is dat geen probleem. Voor onze sponsors met het pakket goud of diamant willen wij 

graag ondersteunen in het maken hiervan. Wij ontwerpen en bestellen een mooie banner voor jou, jij betaalt 

de productiekosten. Na afloop van het evenement mag jij natuurlijk de banner bijhouden. De prijs voor een 

grote banner ligt tussen de € 60,00 en € 70,00. 

 

Gratis vat 

Je kan ook onze bezoekers trakteren op een gratis vat. Hiervoor betaal je € 220,00 en krijg je een speciale 

vermelding op het Facebook evenement en op de affiche. Hierbij zal staan door wie het vat geschonken wordt. 

Tot slot krijg je zelf ook twee tickets cadeau en een grote drankkaart. Tijdens de avond zelf mag je op het 

podium komen om jouw vat aan te kondigen. 

 

Betaling 

U kunt sponsoren op twee verschillende manieren: 

• Gewoon het bedrag cash  

• Het bedrag overschrijven 

Ook combinaties zijn mogelijk. 

Indien je kiest voor het quizpakket mag je gewoon de prijzen geven. 

U krijgt van ons een document waarmee u aan de fiscus kunt verantwoorden dat u voor het 

bepaalde bedrag hebt gesponsord.   

Het bankrekeningnummer is BE22 8601 1767 7247. 

Contact 

Bij verdere vragen kunt u terecht bij de verantwoordelijken van de sponsoring: 

Robbe Meyntjens 
Adres: Nieuwe kerkstraat 7, 9150 Kruibeke 
GSM: 0493 12 24 5 
Mail: robbe.meyntjens@hotmail.com  

Ewout Andries 
Adres: Nieuwstraat 26, 9150 Rupelmonde 
GSM: 0491 45 73 93 
Mail : ewout.andries@scoutsrupelmonde.be 

Juul Moorthamer 
Adres: Bazelstraat 137, 9150 Kruibeke 
GSM: 0479 12 80 60 
Mail: juul.moorthamer@scoutsrupelmonde.be 
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