
 

Samenwerkingsvereniging Chiro en Scouts Zwalm VZW - info@chiroscoutszwalm.be - 
www.chiroscoutszwalm.be - Boekelbaan 149, 9630 Zwalm - IBAN BE90 8939 4407 8332 

Sponsorpakketten Chiro en Scouts Zwalm 

• Brons (250 euro) 

o Vermelding op de “wall of fame” die duidelijk zichtbaar zal zijn in ons nieuw gebouw op 

een C-plaats  

o Kleine vermelding op de website chiroscoutszwalm.be en dit tot en met werkjaar ’21-‘22 

o Vermelding in folder die gemaakt zal worden voor de opening van het gebouw 

 

• Zilver (500 euro) 

o Vermelding op de “wall of fame” die duidelijk zichtbaar zal zijn in ons nieuw gebouw op 

een B-plaats.  

o Grote vermelding op de website chiroscoutszwalm.be en dit tot en met werkjaar ’21-‘22 

o Vermelding in folder die gemaakt zal worden voor de opening van het gebouw 

o Waar mogelijk projectie op scherm van uw logo op de verschillende evenementen van de 

jeugdbewegingen (nl. van de chiro: eetfestijn en fuif; en van de scouts: eetfestijn, quiz en 

fuif) in de eerstkomende 3 jaar, te beginnen van werkingsjaar ’18 – ’19 – bij eerstvolgende 

aanpassing van de banner met alle sponsors (+/- halfjaarlijks), wordt ook uw logo (klein) 

vermeld 

o Publiciteit op de bouwwerf gedurende de resterende duurtijd van de bouwwerken,  

(afmetingen 0,5 m op 1 m) 

 

• Goud (1000 euro) 

o Vermelding op de “wall of fame” die duidelijk zichtbaar zal zijn in ons nieuw gebouw op 

een A-plaats.   

o Grote vermelding op de website chiroscoutszwalm.be en dit tot en met werkjaar ’21-‘22 

o Ruime vermelding in folder die gemaakt zal worden voor de opening van het gebouw 

o Waar mogelijk projectie op scherm van uw logo op de verschillende evenementen van de 

jeugdbewegingen (nl. van de chiro: eetfestijn en fuif; en van de scouts: eetfestijn, quiz en 

fuif) in de eerstkomende 3 jaar, te beginnen van werkingsjaar ’18 – ’19  – bij 

eerstvolgende aanpassing van de banner (+/- halfjaarlijks) met alle sponsors, wordt ook 

uw logo (groot) vermeld  

o Publiciteit op diverse manieren op  alle events van chiro en scouts gedurende 3 

werkingsjaren, te starten vanaf het werkingsjaar 2018 –’19 (o.a. affiches fuiven, folders, 

onderleggers eetfestijnen, ….)  

o Publiciteit op de bouwwerf gedurende de resterende duurtijd van de bouwwerken -

(afmeting 2 m op 1 m) 

o 4 gratis kaarten voor de eetfestijn van zowel chiro als scouts voor het werkjaar ‘18-’19. 

Naast deze standaardpakketten kunnen ook altijd in onderling overleg specifieke afspraken worden 

gemaakt voor grotere bedragen 


