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Sponsoring  Groepsfeest  

Scouts en Gidsen Were di – Bos en Leie 

 
Wij zijn Scouts en Gidsen Were di – Bos en Leie, beter 

gekend als Scouts Latem. Wij bestaan uit een 

gemotiveerde leidingsgroep van 37 leiding en 239 

fantastische leden die elke zaterdagnamiddag samenkomen om plezier en spel te 

beleven. Meestal bevinden we ons aan ons lokaal De Nark achter de Oase, maar 

soms trekken we ook eens naar het bos of het dorpscentrum. Elke groep 

organiseert ook een weekend op verplaatsing en om het jaar mooi af te sluiten nog 

een super scoutskamp! Bij al deze activiteiten wordt de leiding bijgestaan door de 

groepsleiding en kan ze altijd rekenen op de oud-leiding en vrienden. 

 

Naast de wekelijkse vergaderingen, zijn er gedurende het Latems scoutsjaar ook 

verschillende groepsactiviteiten zoals de overgang, kerstboomverbranding, 

paaseierenraap en de laatste gezamenlijke vergadering. Bij deze activiteiten hoort 

ook nog ons groepsfeest.  

 

Het groepsfeest is een jaarlijks eetfestijn waar ongeveer 300 gasten jong en oud 

komen smullen van een menu à volonté. Bovendien krijgen ze een wonderbaarlijk 

optreden van de scoutsleden en kunnen ze genieten van een vleugje muziek. Na 

het eten kunnen ze nog iets drinken en een beetje dansen in de bar. Dit jaar gaat 

het groepsfeest door op zaterdag 16 maart deels in het de Oase en deels in een 

grote feesttent. 

 

Om dit allemaal te kunnen realiseren hebben wij financiële steun nodig van 

buitenaf. U kan ons daarbij helpen. Uw financiële steun brengt eerst en vooral 

naambekendheid bij 300 mensen uit de omgeving, zowel jong als oud, die 

misschien wel kiezen voor uw zaak of bedrijf na het zien van uw logo in ons 

sponsorboekje of op de verschillende sponsordoeken, onderleggers, TV-scherm, 

website, poster en drank- en eetkaarten in de tent. Daarnaast geeft u ons ook de 

mogelijkheid om zaken te organiseren of aan te kopen voor onze leden die zonder 

financiële steun niet mogelijk zouden zijn. U draagt dus ook bij tot het plezier van 

de kinderen. 

 

Bij het binnenkomen krijgt elke gast een sponsorboek en op elke tafel zal er een 

staan. Uzelf krijgt ook een paar exemplaren om eventueel in uw winkel/bedrijf te 

leggen. Ook steken wij de sponsorboekjes binnen in de brievenbus van elk lid. 

Wij willen u alvast bedanken! 

Scoutse linker, 

Leiding Scouts en Gidsen Latem 
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Sponsorpakketten 

 
50,00 euro:  

 

- Logo sponsorboek ¼ pagina. (iedereen krijgt bij aankomst een boekje + op elke tafel 

staat een boekje.) 

- Logo op de website  

 

 

100,00 euro:  

 

- Logo sponsorboek ½ pagina 

- Logo op de website 

- Logo op de onderleggers (klein in het midden) 

 

 

250,00 euro:  

 

- Logo in sponsorboek hele pagina (elke mogelijke pagina in het boekje) 

- Logo op website  

- Logo op onderlegger (Middelgroot bovenaan of onderaan)  

 

 

500,00 euro:  

 

- Logo in sponsorboek hele pagina (Twee pagina’s) 

- Logo op website  

- Logo op onderlegger (Groot aan de zijkant)  

- Logo op TV-scherm  

- Logo op de poster 

 

 

750,00 euro (max 4):  

 

- Logo hele pagina op de eerste of laatste pagina van sponsorboek 

- Logo op website  

- Logo op onderlegger (Groot aan de zijkant)  

- Logo op TV-scherm  

- Logo op poster  

- Logo op drank– en eetkaarten 

- Expliciete vermelding op de Facebook-pagina 

- Logo wordt apart afgedrukt & in de zaal opgehangen.  

- Banner / sponsorvlaggen (zelf te voorzien)  
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1.000,00 euro (max 1):  

 

- Logo hele pagina op de achterkant van sponsorboek 

- Logo op website  

- Logo op onderlegger (Groot aan de zijkant)  

- Logo op TV-scherm  

- Logo op poster  

- Logo op drank– en eetkaarten 

- Expliciete vermelding op de Facebook-pagina 

- Logo wordt apart afgedrukt & in de zaal opgehangen.  

- Banner / sponsorvlaggen (zelf te voorzien)  

 

 

 

 

Hoe sponsoren? 

 

Als u geïnteresseerd bent om ons te sponsoren, gelieve ons dan te contacteren 

via mail: groepsfeest@scoutsengidsenlatem.be 

 

U kan ook telefonisch contact opnemen via het nummer: 

 

0494/59.37.92  (Melissa Hellemans, Verantwoordelijke sponsoring) 

 

Sponsoring via overschrijving op het rekeningnummer:  

 
GROEPSFEEST SCOUTS LATEM 

BE67 7370 4682 6387 

Mededeling: “Groepsfeest 2018 + Naam zaak”  
 

 
 

mailto:sponsoring@scoutsengidsenlatem.be

