
3e Editie

6-9 juli 2017
Manege de Kraal, Schegel 48

2240 Zandhoven, België

Iris Wuyts
• Gsm: 0494 92 72 60
• E-mail: irisw_jumping@outlook.com
Christophe de Borrekens
• Gsm: 0494 92 72 60
• E-mail: Chirstophe@beladamas.com
Charlotte Vets
• Gsm: 0476 28 02 76 
• E-mail: charlottevets@hotmail.com

Contactgegevens Team “Jump for Joy” Hoofdsponsors 2016

www.theuns.be



2
1Voorwoord

Geachte,

Van 6 tot en met 9 Juli organiseren we de 3de editie van
“Jump For Joy” in Manege “de Kraal” te Zandhoven.

Met de opbrengsten van de eerste 2 edities hebben we, via de 
vzw “Joysowers”, 10 kinderen geholpen hun schoolopleiding te 
beeïndigen. Net zoals de vorige jaren zullen we dit jaar een deel 
van de opbrengsten naar dezelfde VZW sturen. U vindt meer 
over de werking van de “vreugdezaaiers” of “Joysowers”, verder 
in deze brochure.

Op sportief vlak hebben we, naast 
een dag voor de jonge paarden, 3 
dagen van regionale proeven en 2 
proeven voor de jongste ruitertjes, 
voor het 50- jarig bestaan van de 
VOR een unieke ploegencompetitie 
die verreden zal worden volgens de 
formule van een landenprijs.

Naast de piste hebben we, zoals de 
vorige jaren, onze gezellige
nevenactiviteiten voor elke leeftijd:
de ondertussen, door onze sponsors, 
zeer gesmaakte sponsoravond op 
donderdagavond, de spectaculaire 
showproef met rodeostier gevolgd 
door een party met DJ op zaterdag-
avond, het hele weekend door-

lopend kinderanimatie, gezellige winkeltjes en last but not least 
onze gezellige gin & champagne bar die elke dag open is tot de 
laatste bezoeker naar huis gaat.

Mochten de standaard sponsorformules niet aan uw eisen
voldoen, aarzel dan niet ons te contacteren zodat we een
gepaste formule uitwerken voor U en uw firma.

Hopende u te kunnen verwelkomen als één van onze sponsors 
op ons evenement, groeten we U alvast sportief,

Het “ Jump For Joy “ team.

Sponsorpaketten

Indien u in de hierboven vermelde pakketten, niet de gepaste formule voor uw firma hebt 
gevonden, werken we graag een gepaste formule uit.

Pakket 1 voor € 275 excl. Btw

Voor dit bedrag wordt u aangeboden:
• 2 persoonlijke uitnodigingen voor de sponsoravond (met warm buffet en drank).
• Reclame voor uw firma die langs de piste op groot scherm zal afgespeeld worden alsook op een
    tv-scherm in de champagne- en ginbar en het restaurant.

Pakket 2 voor € 500 excl Btw

Voor dit bedrag wordt u aangeboden:
• 4 persoonlijke uitnodigingen voor de sponsoravond
   (met warm buffet en drank).
• Reclame voor uw firma die langs de piste op groot scherm zal afgespeeld worden alsook    
    op een tv-scherm in de champagne- en ginbar en het restaurant.
• De mogelijkheid om een proef te sponsoren (t/m klasse 5).
• De mogelijkheid om een hindernis in de piste te plaatsen (deze zelf te leveren).
• U mag 1 combinatie gratis laten starten in één van onze showproeven.
• Een fles champagne te verkrijgen aan de champagnebar gelijk wanneer tijdens
    het evenement. 

Pakket 3 voor € 750 excl. Btw

Voor dit bedrag wordt u aangeboden:
• 8 persoonlijke uitnodigingen voor de sponsoravond ( met warm buffet en drank).
• Reclame voor uw firma die langs de piste op groot scherm zal afgespeeld worden alsook op een
    tv-scherm in de champagne- en ginbar en het restaurant.
• De mogelijkheid om een proef te sponsoren.
•  De mogelijkheid om een hindernis in de piste te plaatsen (deze zelf te leveren).
• U mag 2 combinaties gratis laten starten in één van onze showproeven.
• Een fles champagne te verkrijgen aan de champagnebar gelijk wanneer tijdens het evenement.

Het goede doel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

De Vreugdezaaiers 
VSKO vzw 

Vereniging voor steun aan  
kinderen in ontwikkelingslanden 

De Vreugdezaaiers zijn al sinds 1976  
actief in de financiële adoptie ofwel 
sponsoring.  

Door een kind financieel te sponsoren, geeft u het 
niet alleen kansen op een betere toekomst, u geeft 
het ook de boodschap mee dat het waardevol is. 
Armoede omvat namelijk veel meer dan alleen een 
gebrek aan financiële middelen. Armoede zorgt 
ervoor dat kinderen opgroeien met een negatief 
zelfbeeld en een gebrek aan een gezond gevoel 
van eigenwaarde. Kinderen in armoede missen 
hierdoor perspectief en groeien op tot 
volwassenen zonder hoop. 

Een sponsor uit een ver land die hen ondersteunt 
en toont dat er iemand om hen geeft, doet 
wonderen voor deze kinderen. Het leert hen dat ze 
er mogen zijn, dat ze waardevol zijn en het 
stimuleert hen om hun best te doen op school en 
zo te bouwen aan een hoopvolle toekomst!! 

Aarzel niet en zaai nu vreugde en hoop in een 
kinderhart! 

“Loneliness and the feeling 
of being unwanted is the 

most terrible poverty”- 

Mother Teresa- 
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 Uw steun... 

Mijn toekomst... 

Het doel van sponsoring bestaat erin 
 de kansen op ontwikkeling van kinderen  
en jongeren in achtergestelde situaties  
te verhogen en zo te bouwen aan een 
 betere toekomst. Ieder kind heeft 
 namelijk recht op onderwijs, 
 voeding en gezondheid.  

Zo’n 3800 kinderen worden reeds 
 via onze organisatie gesponsord.  
Dat is al een heel aantal, maar wij 
 willen er graag meer helpen! 

Hebt u interesse of wenst u meer 
 informatie over de praktische kant 
 van sponsoring?  
Aarzel niet ons te contacteren of 
 neem een kijkje op onze website: 
www.vreugdezaaiers.org 

Contact opnemen 

Tortelduifstraat 73 
9000 Gent 
tel : 09/236 43 98 
www.vreugdezaaiers.org  

danielle.declercq@vreugdezaaiers.org 
angelique.sinia@vreugdezaaiers.org 

Samen bouwen we aan een hoopvolle 
 toekomst voor elk kind! 


