
SPONSOR MAGAZINE 



3 GOEDE REDENEN OM TE SPONSOREN 

•  VISIBILITEIT 
Uw bedrijf wordt in de aanloop van en tijdens het 
jumping weekend uitgebreid in de kijker gezet. 
 

•  IMAGO 
Steun een leuk en toeganklijk sport- en familie- 
evenement. 

•  PLEZIER  
Een weekend in de watten gelegd worden aan een VIP 
tafel met champagne, hapjes en een diner. 

Bedankt om even tijd te maken om het sponsormagazine van Jumping Wijgmaal 2018 te 
bekijken. 
 
Met Jumping Wijgmaal steunt u een gezellig sportevenement dat in 8 jaar tijd is uitgegroeid 
tot een vaste waarde in Wijgmaal (Leuven), waar ook mensen uit de buurt massaal een leuk 
weekend komen beleven. 



PROGRAMMA : 25 – 27 mei 2018 

SPEKTAKEL 

MASTERS OP ZATERDAGAVOND 18u 
In deze proef nemen enkele grote 
ruiters het tegen mekaar op tot 
hoogtes van1,60 m en hoger. 
 
ZONDAGMIDDAG: KINDERPROEF -
BALK OP DE GROND 
Jong geleerd is… Op 
zondagmiddag komen de 
allerkleinsten met hun hele 
supportersclub hun eerste 
jumping-stapjes wagen. Super 
schattig om te zien! 
 
DERBY OP ZONDAGNAMIDDAG 
Race tegen de klok, waarbij de 
ruiters niet enkel door de piste 
maar ook door het bos moeten 
rijden. 

WEDSTRIJD 

VRIJDAG 25/05 
 
Open oefenjumping:  
Jumping voor iedereen, ook voor 
ruiters zonder licentie. Hier kan 
iedereen komen kennis maken met 
het wedstrijd-gebeuren. Speciaal 
ingericht voor het trainen van 
jonge paarden en onervaren ruiters. 
150 combinaties. 
 
ZATERDAG 26/05 & ZONDAG 27/05 
 
Officiële regionale H.G.V.B.B. 
Jumping. 
300 combinaties/dag. 

AMBIANCE & 
RANDANIMATIE 

ZATERDAGAVOND 22u: OPTREDEN 
10 jaar 3 Tenoren 
De 3 Tenoren vieren hun 10de 
verjaardag dit jaar. En hoe kunnen 
ze dat beter vieren dan met een 
thuismatch! Verwacht je maar aan 
een spetterende show boordevol 
spektakel en gastoptredens. 
 
Gevolgd door: 
SPETTERENDE JUMPFUIF MET 
PARTY DJ WIM 
Voor deze fuif komen ze van heinde 
en verre. Zo mochten we vorig jaar 
meer dan1000 bezoekers tellen. 
Inkom gratis. 
 
SPRINGKASTEEL & ANIMATIE 
Voor de allerkleinsten. 

CATERING 

DOORLOPENDE KEUKEN 
 
Van vrijdag tot zondag worden er 
lekkere snacks en warme 
maaltijden geserveerd. 
 
DINER OP ZATERDAGAVOND  
vanaf 18u 
 
Op zaterdagavond organiseren we 
een BBQ met een uitgebreid buffet.  
Dit overrompelend succes haalt 
jaar na jaar de maximumcapaciteit 
van 450 personen. 
 

Een gedetailleerd programma vindt u op www.jumping-wijgmaal.be. 



SPONSORPAKKETTEN 

SPONSOR PLUS 
PACKAGE 

•  Vermelding op de affiche. 
•  Reclame in de piste  

(zelf aan te leveren) 
•  Proef op uw naam 
•  Uitdelen van de prijzen in uw 

proef 
•  2 flessen champagne 
•  VIP tafel 
•  4 kaarten voor diner op 

zaterdagavond 

€ 500 + btw 

SPONSOR PACKAGE 

•  Reclame in de piste  
(zelf aan te leveren) 

•  1 fles champagne 
•  Gereserveerde tafel op 

zaterdagavond 
•  2 kaarten voor diner op 

zaterdagavond 

€ 250 + btw 

SYMPATHY 100 
PACKAGE 

•  8 consumpties 

€ 100 + btw 

SYMPATHY 50  
PACKAGE 

•  4 consumpties 

€ 50 + btw 

SPONSORING IN NATURA 

Te bespreken met de organisatie 

HOOFDSPONSOR 

•  Pakket te bespreken met de 
organisatie 

 

Te bespreken 

VIP PACKAGE 

•  Vermelding op de affiche 
•  Reclame in de piste  

(zelf aan te leveren) 
•  Proef op uw naam 
•  Uitdelen van de prijzen in uw 

proef 
•  3 flessen champagne 
•  VIP tafel 
•  6 kaarten voor diner op 

zaterdagavond 

€ 750 + btw 

CO SPONSOR PACKAGE 

•  Reclame in de piste  
(zelf aan te leveren) 

•  1 fles champagne 

€ 125 + btw 

 

VIP PRO PACKAGE 

•  Vermelding in het groot op 
de affiche 

•  Reclame in de piste  
(zelf aan te leveren) 

•  Proef op uw naam 
•  Uitdelen van de prijzen in uw 

proef 
•  4 flessen champagne 
•  VIP tafel 
•  8 kaarten voor diner op 

zaterdagavond 
 

€ 1000 + btw 



HOE SPONSOREN? 

CONTACTEER DE ORGANISATIE 

ALGEMEEN 
Jef Wuyckens 
0476/83.47.98. 
Tom Sunt 
0475/24.89.30. 
 
BOEKHOUDING - ADMINISTRATIE 
Marjolein De Backer 
0486/10.63.88. 
info@jumping-wijgmaal.be 
 
Laat weten voor welk sponsorpakket u kiest: 

1.  Hoofdsponsor    o.t.k. 
2.  VIP Pro Package    €1000 
3.  VIP Package    € 750 
4.  Sponsor Plus Package  € 500 
5.  Sponsor Package    € 250 
6.  Co Sponsor Package  € 125 
7.  Sympathy 100 Package  € 100 
8.  Sympathy 50 Package  € 50 
9.  Sponsoring in natura  o.t.k. 
 
Alle bedragen zijn exclusief btw. 

LEVER UW LOGO  
& PUBLICITEIT AAN 

Lever voor 10/4/2018 een digitale versie 
van uw logo aan.  Dit logo wordt gebruikt 
op de affiches, in de sponsorbrochures en 
op de tv-schermen in de tent. 
 
Specificaties: 
-  High resolution .jpg of .eps 
-  Mailen naar info@jumping-wijgmaal.be 
 
ADVERTENTIE PLAATSEN IN DE 
SPONSORBROCHURE? Dat kan GRATIS! 
Tijdens het evenement zullen er op de 
tafels sponsorbrochures gelegd worden. U 
kan hier gratis in adverteren.  
Stuur uw advertentie over uw product of 
dienst per mail door voor 01/5/2018. 
 

Specificaties: 
-  Hoge resolutie .pdf-file 
-  Mailen naar info@jumping-wijgmaal.be 
 
FLYERS, VLAGGEN, BANNERS IN DE PISTE, ROLL-
UP BANNERS IN DE TENT, EEN 
GEPERSONALISEERDE HINDERNIS, doe eens 
zot! 
Lever uw publiciteit uiterlijk aan op 
woensdag 23/05/2018.  
 

ONTVANG EEN FACTUUR  

Stuur uw facturatiegegevens per mail naar 
info@jumping-wijgmaal.be 
U ontvangt kort na uw bevestiging een 
factuur voor de betaling van uw 
sponsoring. 
Wij vragen u vriendelijk uw sponsoring over 
te schrijven voor de aanvang van het 
evenement. 
 
U kan uw gesponsord bedrag fiscaal 
inbrengen. 
 
Schrijf uw sponsoring over op de rekening 
van:  
Jumping Wijgmaal vzw 
Hambosstraat 64 
3018 Wijgmaal 
 
IBAN: BE51 8601 1963 8162 
BIC: NICA BE BB 
 
BTW-nummer: BE 0508 661 070 
 
De kaarten voor de BBQ en voor de 
champagne zullen voor u op naam 
klaarliggen aan de kassa. 
 
Alvast bedankt en tot op de jumping! 
 



ONS TEAM 

CONTACT 
ALGEMEEN 

Jef Wuyckens 
0476/83.47.98. 

Tom Sunt 
0475/24.89.30. 

COMMUNICATIE - PUBLICITEIT 

Hanne Machiels 
0494/41.99.08. 
info@jumping-wijgmaal.be 

INSCHRIJVINGEN – BOEKHOUDING – ADMINISTRATIE 

Marjolein De Backer 
0486/10.63.88. 
info@jumping-wijgmaal.be 

Jumping Wijgmaal vzw 
Hambosstraat 64 
3018 Wijgmaal 
 
IBAN: BE51 8601 1963 8162 
BIC: SPAABE22 
 
BTW-nummer: BE 0508 661 070 
 
www.jumping-wijgmaal.be 
 
 

JUMPING WIJGMAAL 



SNUIF DE SFEER OP... 

25 tot 27 mei ‘18 


