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Sponsordossier Vos Reinaert 
Ondersteuning evenementen mei 2020 

WIE 

V.O.S. Reinaert is een Omnisportvereniging te Sinaai die verschillende takken omvat zoals 

voetbal (jeugd tot senioren), korfbal, ultimate frisbee, volleybal, petanque en tennis. 

WAT 

Elk jaar organiseert de club een aantal activiteiten met als doel de nodige fondsen te verzamelen 

om onze werking te garanderen. Dit omvat niet alleen het onderhoud van de  infrastructuur 

(velden, kantine, parking, ...) maar ook het aankopen van materiaal en wedstrijdshirts en de 

teambijdrage voor tornooien. Daarnaast zijn er ook een aantal extra-sportieve activiteiten 

doorheen het jaar.  

In de periode van mei worden op de terreinen van Vos Reinaert volgende zaken georganiseerd:  

 

Baas van Waas Voetbaltornooi (1 mei 2020) 

Eindeseizoenshappening (2-3 mei 2020) 

Vos Ultimate Frisbee Tournament (8-10 mei 2020) 

WAAROM SPONSOREN 

Uw bijdrage wordt ingezet om de kosten van de organisatie te drukken. Hoewel voor een tornooi 

te organiseren niet veel vereist is trachten we toch steeds een added value te bieden naar de 

deelnemers toe. Dit manifesteert zich in extra-sportieve activiteiten en voorzieningen waarmee 

we de sfeer en de ervaring de hoogte in willen duwen.  

Hierbij houden we natuurlijk altijd de vinger op de pols en trachten we onze budgetten optimaal 

te benutten om meer winst te bekomen om onze werking te ondersteunen. Niet alleen voor de 

organiserende tak maar ook voor de andere takken die gebruik maken van de infrastructuur van 

Vos Reinaert. 

 



 

 

 

Uw sponsoring wordt ook gebruikt om een professionele fotograaf in te huren die de 

evenementen en toernooien kan vastleggen om zo een mooie nabeschouwing te maken.  

HIERNA WORDEN ALLE EVENEMENTEN AFZONDERLIJK TOEGELICHT 

BAAS VAN WAAS 

Praktische informatie evenement 

Datum: 1 mei 2020 

Locatie: Terreinen van Vos Reinaert Omnisport vereniging, Cadzandstraat 11B, 9112 Sinaai 

(Sint-Niklaas) 

Aantal deelnemers: 200 (24 teams) 

Bezoekers: 150 

Doelpubliek 

160 spelers van 16 tot … uit het Waasland en omstreken. 

Doelstelling 

De baas van waas is een extern voetbaltornooi dat jaarlijks doorgaat op de terreinen van VOS 

Reinaert. Het niveau gaat van beginners tot ervaren spelers uit het Waasland. 

Programma 

Vanaf 10u doorlopend wedstrijden tot 18u. 

Na en tijdens de wedstrijden is er muziek en eten. 

EINDESEIZOENSHAPPENING 

Praktische informatie evenement 

Datum: 2-3 mei 2020 

Locatie: Terreinen van Vos Reinaert Omnisport vereniging, Cadzandstraat 11B, 9112 Sinaai 

(Sint-Niklaas) 

Aantal deelnemers: 100 - 150 (10 teams) 

Bezoekers: 250 



 

 

Doelpubliek 

Alle aangesloten leden van Vos Reinaert, ouders en sympathisanten. Van onze jeugdige 

voetballertjes tot onze oudste petanquers (6 - 80). 

Doelstelling 

Dit evenement is de jaarlijkse seizoensafsluiter van de voetbal, korfbal en volleybal tak. 

Daarnaast organiseren we ook verschillende activiteiten voor Jeugd en Senioren. 

Het is kortom het moment waarbij ieder lid van Vos Reinaert verzameld en het glas heft op het 

voorbije werkjaar. Ook trainers en leden van het eerste uur worden uitgenodigd om mee te 

feesten. 

Dit jaar wordt er tijdens de eindeseizoenshappening ook speciaal aandacht besteed aan Gerrit 

Van Asch die 40 jaar jeugdtrainer is bij Vos Reinaert. Zo zullen o.a. alle spelers in de 

voetbalcompetitie getraind hebben met of getraind zijn door Gerrit. 

Het is ook de eerste keer dat we er nu een tweede dag aan breien om er een echt feestweekend 

van te maken. 

Programma 

Zaterdag 

13 - 18u: Voetbaltornooi met verschillende Reinaert ploegen. 

18u - 19u30:  Eten en muziek 

20u:  Live band en fuif 

Zondag 

10u30:  Uitgebreid ontbijt voor Jeugd (U13 tot U6) en ouders. 
11u30:  Vertrek fietstocht in de buurt van 15 tot 20km 

13u - …:  Vrij voetballen en spelen 

15u:  Klassiek aperiiefconcert 

Extra-sportieve activiteiten 

Springkastelen 

Grimage 

Concert(en) 

Fuif 

 



 

 

VOS ULTIMATE TOURNAMENT 

Praktische informatie evenement 

Datum: 8 - 10 mei 2020 

Locatie: Terreinen van Vos Reinaert Omnisport vereniging, Cadzandstraat 11B, 9112 Sinaai 

(Sint-Niklaas) 

Aantal deelnemers: 180 - 220 (16 teams) 

Bezoekers: 200 

Doelpubliek 

Ultimate Frisbee spelers van België en omstreken. De meeste spelers (mannen en vrouwen) zijn 

tussen de 20 en 40 jaar maar we verwelkomen ook dit jaar het nationaal U17 én U20 team. De 

gemiddelde leeftijd van de bezoekers is ook midden 20, begin 30. 

Doelstelling 

Onze doelstelling is om een van de beste en leukste fun tornooien te worden in België. Niet 

alleen zetten we in op een zeer competitief weekend maar we leggen ook onze deelnemers 

zoveel mogelijk in de watten. De deelnemers moeten zonder al te veel voorbereiding naar ons 

tornooi kunnen komen en zich een weekend kunnen amuseren zonder zich over iets zorgen te 

moeten maken.  Een jaarlijkse traditie zijn onze jacuzzi’s en een band op zaterdagavond. Elke 

speler ontvangt ook een player gift, een blijvende herinnering aan zijn/haar deelname (buiten de 

winnaars die met de bekers aan de haal gaan uiteraard). 

Historiek 
 

VUT I 

Jaar: 2013 

Thema: Animals 

Aantal teams: 6 

VUT II 

Jaar: 2014 

Thema: The 90s 

Aantal teams: 6 

VUT III 

Jaar: 2015 

Thema: Bella Italia 

Aantal teams: 6 



 

 

VUT IV 

Jaar: 2016 

Thema: Las Vegas 

Aantal teams: 12 

VUT V 

Jaar: 2017 

Thema: China 

Aantal teams: 12 

VUT VI 

Jaar: 2018 

Thema: Land of V 

Aantal teams: 10 

VUT VII 

Jaar: 2019 

Thema: Kerstmis 

Aantal teams: 16 

   

Thema 

Het thema van dit jaar is “Mexico”. De infrastructuur en de velden zullen ingericht worden als 

was het centraal Amerikaanse land. 

Programma 

Doorlopend 

Op zaterdag en zondag zijn er doorlopend wedstrijden van 9u ‘s morgens tot 17u in de namiddag 

met lunchpauze omstreeks 12u. 

Extra-sportieve activiteiten 

Vrijdagavond 22u 

Beer Pong tornooi en een alternatieve activiteit die parallel wordt georganiseerd.  

Zaterdag 

20u - 21u:  Go kart tornooi, elk team vaardigt een of meerdere spelers af om de snelste tijd af 

te leggen op een go kart circuit. 

21u - 22u30:  Optreden band 

23u-03:00:  Fuif 

Infrastructuur 

- Hoofdgebouw met bar en danszaal  

- Blok met kleedkamers en sanitaire voorzieningen 

- Grote tent met podium 

- Tent met jacuzzi’s 



 

 

Band 

Voor de band proberen we steeds te kiezen voor een groep die iedereen kan smaken. 

Gangmakers die de sfeer er in kunnen brengen en de avond op gang trekken.  

De voorbije jaren was dit steeds Fat skank and the horny bastards. Een ska band die steeds alle 

registers opentrekt. 

SPONSORMOGELIJKHEDEN 

Afhankelijk van uw bijdrage hebben we een aantal opties in pakketten gegoten. U kan zelf 

kiezen in welke zone u dit wilt plaatsen. Als organisatie blijven we wel de eindbeslissing hebben 

in de concrete invulling. 

Vermits alle evenementen gratis zijn voor bezoekers (excl. maaltijden) bent u natuurlijk welkom 

om tijdens het weekend af te zakken en de sfeer op te snuiven. 

Brons 

U geeft: €50 

U krijgt:   

● Vermelding logo op placemat, deze worden bij elke maaltijd klaargelegd (5 maal) 

● Vertoning op TV scherm in de kantine 

Zilver 

U geeft: €100 

U krijgt:  

● Alle opties van brons 

● Uw logo wordt verwerkt in een hoogwaardig spandoek dat gedurende alle activiteiten 

uitgestald zal staan. Het gaat over een spandoek van 330 cm x 170 cm. Er zal een 

maximum hoeveelheid van logo’s op elk spandoek gezet worden zodat uw logo steeds 

de minimum grootte heeft van 40cm x 30cm.  

Goud 

U geeft: €250 

U krijgt:  

● Alle opties van brons en zilver 



 

 

● Ophangen van promotie banner aan nadar of heras hek of een andere vorm van 

buitenreclame of poster tot A0 formaat.  

Platinum 

U geeft: €500 

U krijgt:  

● Alle opties van brons, zilver en goud 

● Uw promotie zal gedurende een jaar na het eerste evenement aanwezig blijven op een 

prominente plaats in de kantine. 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

Om al het materiaal op tijd af te kunnen werken en te laten drukken hebben we volgende zaken 

nodig vóór 15 april 2020: 

- Getekende sponsorovereenkomst (te verkrijgen via sponsoring@vosreinaert.be) 

- Uw logo in vector formaat (eps, ai of svg) óf een hoge resolutie afbeelding 

- Overschrijving van het overeengekomen sponsorbedrag op rekeningnummer  

BE46 0011 6732 1036 met vrije vermelding sponsoring feestmaand + naam van uw 

zaak. 

Voor de pakketten goud en platinum is er de mogelijkheid om ten laatste 1 dag voor aanvang 

van de evenementen uw materiaal te plaatsen of aan de organisatie te bezorgen. Gelieve op 

voorhand ons een seintje te geven via sponsoring@vosreinaert.be voor concreet af te spreken. 

Na afloop van de evenementen zal u een bewijs van sponsoring ontvangen dat u kan gebruiken 

voor uw boekhouding. 
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