Samen maken we een beter wereld

Sponsorbrochure

(zaterdag 26 maart 2022 – Denderhoutem)

Beste ondernemer,
Kiwanis Club Aalst heeft een hart voor goede doelen en een heel groot hart voor kinderen. We weten
allemaal dat vele kinderen het de laatste maanden niet echt makkelijk hebben gehad. Ook én vooral
voor hen waren de Covid/Corona maanden niet de meest zonnige en leuke tijd. En net daar willen we
wat aan doen.
Genoeg ge’Baal’d! Gaan wij niet naar Baal, dan komt Baal naar ons.
We willen de kinderen verrassen met een tof en sportief event: een dag in het spoor van Sven Nys.

Nav de Ronde van Vlaanderen (zon 03.04.22) en in samenwerking met Haaltert, enthousiast dorp van
de Ronde van Vlaanderen, heeft Kiwanis Aalst Sven Nys kunnen strikken om voor één dag zijn ‘sven
nys cycling center & academy’ neer te poten in Denderhoutem.
Zaterdag 26 maart ’22 zullen wij 120 kinderen sportief blij maken : 60 kinderen in de voormiddag en
60 kinderen in de namiddag. Kinderen tussen 6 en 14 jaar.
Wat mogen zij verwachten?

Zo veel mogelijk kinderen het plezier van offroad fietsen kunnen laten beleven. Dat is de bedoeling
van de Sven Nys Academy. Het draait helemaal niet om presteren, wel om bijleren.
De Academy leert je tal van knepen en brengt je geleidelijk naar een hoger (technisch) niveau zodat je
daarna alleen nog maar meer plezier beleeft aan je fiets. Ook kinderen op een veilige manier
integreren in het verkeer is een onderdeel van de opleiding.
De lessen staan onder leiding van een team begeleiders en Sven Nys. Ze leren de kinderen vlot
schakelen en sturen, hun evenwicht gebruiken, het traject inschatten, makkelijker klimmetjes en
afdalingen nemen en hoe in alle omstandigheden snel te reageren op onvoorziene omstandigheden.
En wat is er voor deze fietsertjes leuker dan al hun opgedane ‘kennis’ te mogen tonen op de weg? Als
kers op de taart kunnen zij onder begeleiding een stukje van het echte Ronde van Vlaanderen
parcours afleggen.

Wie weet zit er in jouw familie of vriendenkring wel een nieuw talent?
Laat het ons weten, dan zorgen wij met plezier voor de inschrijving.
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Wat willen wij die dag graag samen met jou realiseren ?
Kiwanis zou Kiwanis niet zijn, mochten we er niet naar streven om dit event voor heel veel kinderen
toegangkelijk te maken, lees betaalbaar. Vandaar onze oproep naar jou om dit event mee mogelijk te
maken.
Samen met onze sponsors/sportieve partners
•

zorgen wij voor een warm ontvangst van het Sven Nys team en van onze fietsers

•

tekenen we een mooi fietsparcours uit

•

maken we dat de kinderen veilig kunnen fietsen met fietshelm en –hesje

•

zetten we een tent op met sfeer en muziek voor (groot)ouders & kinderen, familie, vrienden

•

kruipen we achter de bbq en de tapkraan voor een lekkere hap en een frisse pint…

Kiwanis Aalst zet natuurlijk ook met heel veel dankbaarheid zijn sponsors/sportieve partners in
de bloemetjes en in de kijker : jullie naam/logo
•

op de fietshelmpes en/of –hesjes

•

langs het parcours en in de feesttent

•

op de flyers/inschrijvingsdocumenten

•

op de Kiwaniswebsite

Wat zal dit kosten (€)?
•

2.520€ = met 21€/kind maak jij 120 kinderen blij en hebben zij de sportieve tijd van hun leven

Wat krijg jij hier extra voor terug?
Kiwanis Club Aalst zal ervoor zorgen dat je in 2022 een Kiwanis-jaar lang alle publiciteit krijgt (die je
2x & dik verdient) op alle activiteiten, op onze website en dat je zal kunnen mee genieten van de
media-aandacht.
Wij zetten als club een heel jaar lang onze schouders onder deze initiatieven. Alleen, we kunnen dit
niet alleen. Wij hebben uw steun en hulp nodig om onze projecten te realiseren. Samen sterk!
De appreciatie van de leden van Kiwanis Club Aalst is ontzettend groot. Dit willen we dan ook laten
zien.
De sympathie van onze trouwe Kiwanis aanhang zal enorm zijn. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit
alles in het niets verdwijnt bij de eeuwige dankbaarheid en genegenheid die u zal krijgen en voelen
van de fietsende kinderen : 1.000x dank dat we ons dossier aan u mochten voorstellen.
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Inschrijving

Zie website: www.kiwanis-aalst.be

