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Ja, ik steun Sterk en Lenig
Sterk en lenig is reeds meer dan 75 jaar de turnvereniging van Drongen. Een plek voor een
gezonde en waardevolle en sociale vrijetijdsbesteding. Naast een uitgebreide recreatieve
werking heeft S&L ook enkele toonaangevende competitiegroepen in de turndisciplines
trampoline, acro en tumbling en haalt jaarlijks steevast enkele nationale titels binnen.
S&L is aangesloten bij de overkoepelende federatie “Gymnastiek Federatie Vlaanderen,
Gymfed”.
De club draait op de inzet van enthousiaste, flexibele en
hardwerkende vrijwilligers. Gedreven trainers zorgen
voor vakkundige begeleiding van de gymnasten. Een
samenhangend bestuur zorgt voor een goede
samenwerking tussen trainers, gymnasten, ouders en
bestuursleden. Het bestuur voorziet ook in de
mogelijkheden tot bijscholing van de trainers.
Er zijn heel wat middelen nodig om de club draaiende
te houden. De belangrijkste kosten zijn het
lidmaatschap bij de GYMFED, wedstrijdlicenties en
deelname aan (internationale) wedstrijden, huur van
zalen, vrijwilligersvergoedingen voor de trainers,
opleidingen voor trainers, verzekeringen, …

“Als sponsor van
Sterk en Lenig
draag ik mijn
steentje bij tot
de algemene
clubwerking!”

Met het lidgeld van onze leden komt de club jammer
genoeg niet toe. Daarom organiseren we elk seizoen
enkele fondsenwervende events om voldoende middelen de genereren. Het turngala op 19
mei is ons volgend goot event waar je ons kan steunen. Sponsors krijgen in de plaats de
nodige visibiliteit naar een breed publiek.

Ontdek hier de mogelijkheden om het turngala van Sterk en Lenig te steunen:

NIEUW: blijf als eerste op de hoogte en volg Sterk en Lenig op Facebook
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TURNGALA Natur’elle
Wanneer:

zondag 19 mei 2019, 15u

Waar:

Topsporthal Gent

Wat:

In een spannend verhaal laten alle groepen van Sterk en Lenig zien wat ze kunnen.
Versterkt door krachtige muziek en een mooie lichtshow is dit voor het talrijke
publiek een spektakel om naar uit te kijken.

Impact:

Ook dit jaar verwachten we een 1000 tal toeschouwers. Dit zijn de ouders,
grootouders en kennissen van de gymnasten. Ook heel wat oud gymasten maken er
een jaarlijkse gewoonte van om naar het turngala te komen kijken. Publiek komt
vooral van Drongen en randgemeenten.

Sponsormogelijkheden:
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Drager
Programmaboekje
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Video projectie

Spandoek of
paneel
Flyers of folders
uitdelen
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Natura sponsor
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(Verkoop)stand

9

Steunend achter
de schermen

Toelichting
A5 boekje full color: verspreiding van dit
bijhoudnummer aan het publiek
“

Prijs
60€

Afsluitdatum
30/04/2019

40€

30/04/2019

“

25€

30/04/2019

Projectie van uw logo in loop op groot
scherm voor de aanvang van de show,
tijdens de pauze en erna.
Uw spandoek of paneel krijgt een goed
zichtbare plaats in de zaal
Uw flyers of folders krijgen een
opvallende plaats aan de bar en inkom.
U kan ze ook zelf uitdelen.
Er zijn verschillende mogelijkheden, in
ruil krijgt u zichtbaarheid in de zaal:
- Gadget voor de gymnasten
- Steun aan de verkoopstand van
snacks (hotdogs, sandwiches,
koffiekoeken, …)
- Gadget voor publiek

50€

10/05/2019

50€

15/05/2019

50€

15/05/2019

U krijgt een ruimte in de zaal om uw
producten aan te bieden of te tonen.
Details te bespreken.
U wenst S&L te steunen, maar hoeft
geen visibiliteit in de plaats.

200€

Te
30/04/2019
bespreken

10/05/2019

Te
15/05/2019
bespreken

NIEUW: blijf als eerste op de hoogte en volg Sterk en Lenig op Facebook
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PRAKTISCH
Interesse om Sterk en Lenig tijdens het turngala te steunen? Heeft u bijkomende vragen?
Contacteer dan Simon Vanballenberghe die binnen het bestuur de sponsoraanvragen verzamelt.
Geef door met welke communicatie u zichtbaar wil zijn.
Stuur uw logo, informatie en eventuele sfeerbeelden door. Kiest u voor nr. 5 of 6 dan staat u zelf in
om uw bord, spandoek of flyers te ontwikkelen.
E-mail : simon@sterkenlenig.be
Tel : 0474 52 25 51
Uiteraard kan u ook terecht bij een trainer of een ander bestuurslid.

EEN DIKKE MERCI
Wij zijn jullie heel dankbaar voor deze steun. Immers, uw steun draagt bij tot de sportieve
en sociale vrijetijdsbesteding van heel wat jongeren in Drongen en omstreken.

NIEUW: blijf als eerste op de hoogte en volg Sterk en Lenig op Facebook

