
SPONSORDOSSIER

Hallo,

We zijn weer terug! We kunnen en mogen weer. 

Op zaterdag 1 oktober 2022 vindt het 40ste Mosselfestijn van onze serviceclub Kiwanis
Vilvoorde Noordrand vzw plaats in samenwerking met Ons Tehuis Brabant. Wat zijn we
trots dat we dit al 40 jaar kunnen/mogen organiseren, én dit dankzij de steun van onze vele
vrijwilligers en uiteraard … onze sponsors!

Dit jaar geen thuis-editie meer. We kunnen weer onze trouwe gasten ontvangen te
Kampenhout – Ons Tehuis Brabant.
Wederom hopen wij ons bijna 3.000 trouwe bezoekers te mogen ontvangen voor een
lekkere mossel-maaltijd, zonder lange wachttijden en van prima kwaliteit.

Daarenboven kan iedereen weer gebruik maken van een shuttle-service van en naar de
parkeerplaatsen.

Met uw aanwezigheid helpt u Ons Tehuis Brabant en tal van lokale sociale organisaties
(vooral gericht op jongeren) die door onze Kiwanis club financieel worden ondersteund.
Daaronder het Kiwanis “Witte Raven Project” dat intussen een permanent project is
geworden t.v.v. kansarme kinderen: http://www.kiwanis.be/vilvoorde/witte-raven.

Aarzel niet om meer informatie over onze Kiwanis club en onze werking te vragen,
wij staan u heel graag te woord.

In bijlage vindt u het sponsorformulier met de verschillende publiciteitsmogelijkheden en 
bijhorende tarieven.

Wij danken u voor uw sympathieke steun en hopen u op ons mosselfeest te mogen 
verwelkomen!

Kiwanis Vilvoorde Noordrand vzw



AANVRAAG PUBLICITEIT

Bedrijf / Organisatie: ………………………………………………………….

Activiteit: ……………………………………………………………………...

Adres: ……..…………….………………………………………………….…

……………………………….………………………………………...

Contactpersoon: ………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………

Tel: …………………………………………………….

BTW: ...………………………………………………..

Stort …..…… € op rek nr. BE43 0689 3074 1501

van Kiwanis Vilvoorde Noordrand vzw voor publiciteit

conform onderstaand schema.

Attest van sponsoring voor fiscaal gebruik wordt bezorgd.

Handtekening: …………………………………

Contactpersoon Kiwanis Vilvoorde Noordrand: ……………………………
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