
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste (toekomstige) buddy (vriend) van de Godelievefeesten, 
 
Al 53 jaar zijn deze feesten een jaarlijkse vaste waarde in Roeselare. Deze feesten 
staan symbool voor alles waar buurtwerking en wonen in een toffe buurt voor staan, 
een gezellig samenzijn met tal van activiteiten én een heleboel bewoners/bezoekers 
van ver buiten Roeselare. 
 
Dit gaat allemaal door op en rond de terreinen van de Godelieveparochie tussen 
Honzebroekstraat 19 en de Gitsestraat in Roeselare.  
 
De feesten brengen niet alleen mensen samen, maar hebben ook als doel een 
bijdrage te leveren aan het onderhoud en de investeringen van de lokalen, waar heel 
wat verenigingen in zijn ondergebracht. Zonder lokalen staan verschillende 
verenigingen letterlijk in de kou. 
 
Op 6 en 7 juli gaat dit jaar editie 2019 van de Godelievefeesten door. 
 
Uit ervaring en op grond van de publiciteit, kunnen we met zekerheid voorspellen dat 
er weer heel wat mensen aanwezig zullen zijn: mensen die geïnteresseerd zijn in uw 
bedrijf of product.  
 
Jullie publiciteit wordt dan ook extra in de kijker geplaatst tijdens deze feesten. Het 
zou fijn zijn als u of uw handelszaak de feesten wil steunen als sponsor en/of als 
schenker van tombolaprijzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(*) Wat is een waardebon? Een bon, die een vaste geldelijke waarde vertegenwoordigt voor een product of dienst die voor 

iedereen relevant is. Er moet steeds een ruime keuze zijn, binnen het budget van een bon. Dit geldt enkel voor hoofdsponsors. 

 

U kiest uit 3 soorten sponsorpaketten 
 
 

 
 
GOUDEN SPONSOR: Hoofdsponsor 
 
 

 
U geeft minimum : 
 

o € 300 cash of 
o € 200 cash en € 175 waardebonnen (*) of   
o € 450 aan waardebonnen (*) of  
o zaken die we normaal huren bv. een springkasteel, speeltoestel, … met een 

minimum huurprijs van € 275.  
 
Wij bieden u: 
 

o Logo op de onderleggers  (tijdens de maaltijd van de godelievefeesten). 800 
exemplaren. 

o Zichtbaarheid op de facebookpagina (naast de andere hoofdsponsors)  
o Zichterbaarheid in het boekje met uw logo 
o Zichtbaarheid op de algemene affiche met uw logo 
o Zichtbaarheid op de website met uw logo op elke pagina, naast de andere 

hoofdsponsors. 
o Zichtbaarheid buiten en in de zalen ( een voertuig, springkasteel, banner,…). 

Mag over meerdere exemplaren gaan. U kiest hieromtrent zelf. 
o Zichtbaarheid op de powerpoint, die afspeelt tijdens de feesten in 2 zalen. 
o U krijgt een radiospot die op regelmatige basis wordt afgespeeld 

 

 Op zaterdagavond 6juli is er een optreden voorzien . U krijgt hier als sponsor 
een tafeltje voor u en uw gezelschap, 12 jetons en een verrassingsbordje. 
Wissel uw kaart in bij de stand van de drankjetons of vooraf bij één van de e-
mailadressen hieronder. 

 
 
 

  



(*) Wat is een waardebon? Een bon, die een vaste geldelijke waarde vertegenwoordigt voor een product of dienst die voor 

iedereen relevant is. Er moet steeds een ruime keuze zijn, binnen het budget van een bon. Dit geldt enkel voor hoofdsponsors. 

 

 
 
ZILVEREN SPONSOR : Hoofdsponsor Tombola 
 

 
U geeft minimum: 
 

o één waardebon (*) ter waarde van minstens € 50 of  
o een naturaprijs met winkelwaarde van minimum € 100.   

 

 Indien u grote waardebonnen geeft, graag kijken of u ook niet kan genieten 
van de voordelen als ‘gouden sponsor’. 

 
Wij bieden u: 
 

o Zichtbaarheid op de website onder de pagina sponsors met een logo 
o Zichtbaarheid in het boekje (vermelding) 
o Zichtbaarheid binnen in de zalen (1 banner of 1 affiche) 
o Spotje tijdens de godelievefeesten 
o Zichtbaarheid op de powerpoint tijdens de feesten (wordt afgespeeld in 2 

zalen) 
 

 
 

 
BRONZEN SPONSOR: Keuzesponsor 
 
 
 

 
U betaalt € 25 per keuze (meerdere keuzes mogelijk) 
 
Wij bieden u : 

o Logo op de algemene affiches (150 exemplaren) + logo op de website en 
powerpoint tijdens de feesten of 

o Logo op in het programmaboekje (3000 exemplaren) + logo op de website en 
powerpoint tijdens de feesten of 

o Logo op de onderlegger (800 exemplaren, tijdens de feesten) + logo op de 
website en logo op de powerpoint tijdens de feesten. 

 
OF U schenkt een tombolaprijs of –prijzen van minder dan €50/stuk 
 
Wij bieden u: 
 

o Vermelding op de website 
o Vermelding op powerpoint 

 
 
 
 



(*) Wat is een waardebon? Een bon, die een vaste geldelijke waarde vertegenwoordigt voor een product of dienst die voor 

iedereen relevant is. Er moet steeds een ruime keuze zijn, binnen het budget van een bon. Dit geldt enkel voor hoofdsponsors. 

 

Nog vragen? 
 
Aarzel niet om contact op te nemen met  
 

❖ Nele Sercu  0472 89 96 33 of nele_sercu@hotmail.com 
 

❖ Thomas Maes 0473 47 14 79  maes_thomas@hotmail.com 
 
 
Onderaan vindt u de werkwijze om te sponsoren.  
 
 
Alvast bedankt om sponsoring te overwegen! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het sponsorteam. 
 
 
 
  

mailto:nele_sercu@hotmail.com


(*) Wat is een waardebon? Een bon, die een vaste geldelijke waarde vertegenwoordigt voor een product of dienst die voor 

iedereen relevant is. Er moet steeds een ruime keuze zijn, binnen het budget van een bon. Dit geldt enkel voor hoofdsponsors. 

 

Sponsordocument sponsoring / schenkingen Godelievefeesten 2018 
 
 
Ik, 
………………………………………………………………………………………………… 
(naam van uw bedrijf / zaak)  
 
met het volgende mailadres of telefoonnummer:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
kies voor onderstaande formule(s) en kruis aan:  
 

o Gouden sponsor: € ………….  cash/ €……………bonnen / materiaal dat gratis  
           wordt verhuurd twv € ……………. 

 
o Zilveren sponsor: tombolaprijs twv €…………… / materiaal met winkelwaarde 

van € ……………. 
 

o Bronzen sponsor (graag omcirkelen wat bij u van toepassing is) 
 

o Logo op affiche twv € 25 
o Logo op onderlegger twv € 25 
o Logo in het boekje twv € 25 
o Tombolaprijs 

 
U mag dit blad doorsturen, samen met uw logo naar 
sponsoring@godelievefeesten.be of u mag dit blad binnenbrengen /opsturen 
naar ’t Grachtje tav sponsoring : Honzebroekstraat 19, 8800 Roeselare. 
 
U krijgt een factuur toegestuurd, indien dit  van toepassing is.Deze factuur geldt als 
bewijs voor de boekhouding. Voor de sponsorprijzen in natura geldt dit papier tevens 
als bewijs voor de boekhouding.  
 
 
Voornaam + Naam verantwoordelijke sponsoring of contactpersoon voor afhaling 
tombolaprijzen. (adres, telefoon,GSM, mailadres) : 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening Sponsor     Handtekening Godelievefeesten  

mailto:sponsoring@godelievefeesten.be

