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  Wie zijn wij? 

 

Onze Filosofie 

Wij zijn GymKa, een gym en dansvereniging in Kalmthout met 400 leden. Bij onze vereniging is 
iedereen vanaf 18 maanden welkom. Wij bieden turn- en danslessen aan in onze eigen turn- en 
danszaal aan de Vogelenzangstraat in Kalmthout onder begeleiding van geschoolde lesgevers. 
Onze vereniging heeft als doel iedereen volgens eigen kunnen aan sport te laten doen, veiligheid en 
plezier staan voorop.  Ook wie wedstrijden wil doen, zit goed bij ons. GymKa biedt wedstrijdsport 
aan in toestelturnen meisjes, jongens en tumbling. 

  

 

Turnfeest? 

The Greatest Show 

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 2023 organiseert GymKa een spetterend gym- en 
dansspektakel, “The Greatest Show” in de sporthal van Gitok. 
Dit turnfeest wordt begeleid door een professioneel geluid- en belichtingsteam en vastgelegd op 
film zodat iedereen later nog kan nagenieten. 
Alle groepen (recreatief en wedstrijd) komen aan bod, laten het beste van zichzelf zien, werken hier 
hard naartoe, en worden gadegeslagen door bijna 1000 toeschouwers, verdeeld over 3 shows. 
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Uw logo 
op 

onze show 
 

Sponsorformules 

Om onze sponsoring zo overzichtelijk mogelijk te maken, hebben wij 

ervoor gekozen om 4 vaste formules op te stellen waaruit U als sponsor 

kan kiezen. Als U een aangepast sponsorvoorstel heeft, willen wij dit 

graag met U bespreken. 

Wij bieden U graag volgende formules aan: 

Grote sponsor (€400) 

Met dit exclusieve sponsorcontract hebben wij het volgende in petto voor u, op ons 

evenement. Wij publiceren Uw naam en logo als volgt. 

• Uw logo zal een prominente plaats krijgen op de affiche van de show en de website 

van onze vereniging; met directe link naar Uw website (januari-juni 2023). 

• Uw logo krijgt een plaats op de inkomtickets en in ons programmaboekje. 

• Uw logo/spandoek zal een centrale plaats krijgen in de inkomhal van de zaal en zal 
meermaals worden geprojecteerd in de zaal zowel voor de aanvang van de show als 
tijdens de pauze.  

• Uw logo zal opgenomen worden in de presentatie van onze sponsors 
op de professionele video. 

• U ontvangt 4 gratis inkomtickets voor de show. 
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Sponsoring: optie 2 (€200) 

Optie 2 is een mooi pakket voor elk bedrijf dat zijn naam/logo extra in de kijker wil zetten. We bieden 
U een formule waarbij Uw bedrijfslogo zal opgenomen worden in de grote communicatie over dit 
evenement. 

• Uw logo krijgt een plaats op de inkomtickets en in ons programmaboekje. 

• Uw logo wordt op onze website geplaatst, met directe link naar Uw website (januari-juni 

2023). 

• Uw logo wordt geprojecteerd in de zaal zowel voor de aanvang van de show als tijdens de 

pauze. 

• Uw logo zal opgenomen worden in de presentatie van onze sponsors op de professionele 

video. 

• U ontvangt 2 gratis inkomtickets voor de show. 

GymKa  

Sponsoring: optie 3 (€100) 

Optie 3 biedt een mooie mogelijkheid om Uw logo/bedrijfsnaam te laten opvallen tijdens het verloop 

van ons evenement.  

• Uw logo wordt geprojecteerd in de zaal zowel voor de aanvang van de show als tijdens de 

pauze. 

• Uw logo wordt op onze website geplaatst, met directe link naar Uw website (januari-juni 

2023). 

• Uw logo krijgt een plaats in ons programmaboekje. 

• U ontvangt 1 gratis toegangsticket voor de show. 
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Sponsoring: optie 4 (€50) 

In optie 4 krijgt U de mogelijkheid om uit sympathie voor onze vereniging Uw steentje bij te dragen 

aan dit evenement.  

• Uw logo wordt op onze website geplaatst, met directe link naar Uw website (januari-

juni 2023). 

• Uw logo wordt geprojecteerd in de zaal zowel voor de aanvang van de show als tijdens 

de pauze.  
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Sponsorformules 
 

 Optie 4 Optie 3 Optie 2 Optie 1 

 €50 €100 €200 €400 

• Uw logo wordt op onze website geplaatst, met 

directe link naar Uw website.     

• Uw logo wordt geprojecteerd in de zaal zowel voor 

de aanvang van de show als tijdens de pauze.      

• Uw logo krijgt een plaats in ons programmaboekje.  
   

• Uw logo zal opgenomen worden in de presentatie 

van onze sponsors op de professionele video. 
  

  

• Uw logo krijgt een plaats op de inkomtickets.   
  

• Uw logo krijgt een plaats op onze affiche. (400 ex.)    
 

• Uw logo/spandoek krijgt een centrale plaats in de 

inkomhal.  
   

 

• U ontvangt inkomtickets  1 2 4 
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Nog vragen? 
 

 

 

Als U interesse heeft, kan U Uw keuze doormailen naar sponsoring@gymka.be samen met het 

bijhorende logo en de link naar uw website. Wij nemen dan spoedig met U contact op. 

Uw bijdrage ontvangen we graag op rekening nummer  

IBAN : BE50 4045 0832 5118   

BIC : KREDBEBB 

De informatie voor het programmaboekje (logo, al dan niet met vrije tekst) moet ten laatste op 

31 januari in ons bezit zijn. 

 

U ontvangt van ons een factuur. Als U specifieke verwachtingen hebt voor de omschrijving, horen 

we het graag. 

 

 

Voor verdere vragen mag u zich steeds wenden tot: 

 

Pieter Oerlemans: 0479/50.75.61 

Nadia Dullaert: 0496/23.22.02 

Sarah Gohr: 0498/68.71.79 

Of via email naar sponsoring@gymka.be 
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