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Onze club en haar ambities 

 

1. Wie zijn we en wat doen we? 

 
 Als één van de 6204 Rotaract Clubs, verspreid over de hele wereld, verenigen wij een groep 

dynamische jongeren tussen 18 en 30 jaar, die zich, in Leuven, onder het wakend oog van Rotary 

Leuven en Rotary Rotselaar, met volle overtuiging inzetten om hun eigen leven en dat van anderen 

een betere sociaal-maatschappelijke invulling te geven. Onze leden zijn persoonlijk overtuigd, lees 

gerust gepassioneerd, om iets terug te doen voor mensen die niet dezelfde mogelijkheden 

toegeworpen krijgen. Door uw sponsoring en door onze handen uit de mouwen te steken kunnen wij 

veel voor hen betekenen! Want "Rotaract", dat is - wereldwijd - Rotary in Action! 

 
Onze club werd op 29 september 1994 heropgericht; inmiddels alweer 22 jaar geleden.  

Op 13 mei 2000, de dag van onze Charter kreeg Rotaract Club Leuven de officiële erkenning 

vanwege de nationale en internationale Rotary-instanties voor de vele sociale verwezenlijkingen die 

ze op haar actief heeft. 

 
Naast ons sociaal-maatschappelijk engagement, zorgt Rotaract Club Leuven ook voor de 

vorming van haar eigen leden. Want ook de ontwikkeling en verfijning van de persoonlijke 

vaardigheden van onze eigen leden ligt onze vereniging nauw aan het hart. Onze leden leren events 

organiseren, verantwoordelijkheden op te nemen en leiding te nemen. 

 
Ook netwerking is een essentiële pijler binnen de club. Naast de toegevoegde waarde die we 

willen bieden aan tal van sociale projecten, wil de Rotaract ook een sociaal- professioneel voordeel 

bieden aan zijn leden. Aanwezigheid en een innig samenwerkingsverband, dit zowel met andere 

Rotaract- en Rotary- verenigingen, nationaal en internationaal, als met andere soortgelijke 

verenigingen (bvb. vzw Domo Leuven, Nature,…) maken essentieel deel uit van het Rotaract-

gebeuren. 

 
Op deze manier biedt Rotaract Club Leuven een toegevoegde waarde op verschillende vlakken: in de 

eerste plaats aan de lokale sociale projecten, maar ook aan haar eigen leden, en aan niet- leden en 

het bedrijfsleven.  

 
 Hoe wordt dit allemaal bereikt? Elke tweede vrijdag van de maand komt onze voltallige club 

samen in de ‘Waaiberg’ te Leuven: in de eerste plaats om er te vergaderen over de organisatie van 

activiteiten ten voordele van de sociale projecten die onze steun en toewijding genieten; anderzijds 

om onze visie en aanwezigheid binnen het Rotaract- en Rotary-netwerk en binnen aanverwante 

verenigingen in de praktijk om te zetten.  
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2. Onze sociale projecten 

 

2.1. Auti 3 te Lovenjoel 

 

In 2014 maakten we voor het eerst kennis met de VZW Auti 3 en School Ten Desselaer in 

Lovenjoel als start en finish van onze heerlijke Smulfietstocht. De opbrengst van onze 

Smulfietstocht ging dan ook naar school Ten Desselaer. Dit is een basisschool van Type 3 d.w.z. 

enerzijds voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen; en anderzijds voor kinderen met 

een autisme-spectrumstoornis. Deze school begeleidt in totaal in hun kleuter- en lagere 

schoolklassen zo’n 125 kinderen. Hun kleinschaligheid en aanpak op maat van het kind (inclusief 

begeleiding door logopedisten, ergotherapie, …) zijn een belangrijke troef. Dankzij de 

Smulfietstocht van 2014 konden we fietshelmen en herstelling van fietsen voorzien om een 

begeleide fietstocht naar zee mogelijk te maken. Voor onze 8ste  Smulfietstocht, op zondag 28 

juni 2015, hebben we opnieuw met school Ten Desselaer samengewerkt. 

Dit jaar staat Rotaract Club Leuven hun bij in de financiering van een ‘snoezelruimte’. Een ruimte 

die alle zintuigen op een relaxerende manier prikkelt en zo de noodzakelijke rust kan brengen 

voor het kind. 

 

2.2. Buurthuis Wilsele Dorp 

 

Wilsele Dorp is een pas opgerichte jeugdwerking met dezelfde doelstellingen voor ogen als de 

bestaande werkingen Casablanca en De Kettekeet. Wilsele-dorp is niet echt één buurt, maar een 

geheel van verschillende buurten. Zo zijn er de sociale woonwijken Schorenshof, Ouderenvreugd 

en de Koksijdewijk. Rotaract Club Leuven ondersteunt hen met de aankoop van een 

muziekinstallatie. 
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2.3. Huis van het kind 

 

Vorig jaar is in het voorjaar in de Leuvense binnenstad het ‘Huis van het Kind’ geopend. Deze 

VZW huisvest een opvoedingswinkel en een consultatiebureau van Kind & Gezin. Het is tevens 

een pionier van integrale moeder-kind zorg binnen het Vlaamse landschap. De VZW Huis van het 

Kind richt zich tot de brede doelgroep van jonge gezinnen, met specifieke aandacht voor 

kansarme moeders en kinderen. Samen met RTY Rotselaar sponsorden we dit project voor de 

renovatie van het pand en de inrichting van de speelruimte bij de ontvangsthal. Heden zitten we 

samen met Museum M, de stad Leuven en het Huis van het Kind voor de realisatie van een 

speelstraat in de Savoyestraat. Op deze manier worden de jonge gezinnen met extra nood aan 

financiële, sociale of medische ondersteuning warm onthaald en omkaderd. 

 

2.4. Jeugdwerk Casablance 

 

Jeugdwerk Casablanca zorgt ervoor dat er voor en door de jeugd (van de leeftijd van 5 jaar tot en 

met 18 jaar) van de sociale woonwijk kansen gecreëerd worden om enerzijds beter in de 

maatschappij te kunnen integreren en anderzijds de maatschappij beter met hen rekening houdt. 

Om dit te kunnen bereiken, onderneemt deze organisatie acties op zowel individueel als collectief 

niveau. Jeugdwerk Casablanca staat open voor alle kansarme kinderen en jongeren van de 

sociale wijk. De kinderwerking richt zich tot kinderen van 5 tot en met 12 jaar; vanaf de leeftijd 

van13 jaar kunnen jongeren terecht in de jongerenwerking. Deze werking bestaat grotendeels uit 

vrijwilligers. Er zijn mensen die de huiswerkbegeleiding verzorgen, animatie brengen, de 

speelpleinwerking in de vakanties organiseren… 

 

Rotaract Club Leuven heeft Jeugdwerk Casablanca een boekenkast geschonken, waarna een 

prachtige leeshoek voor de jongeren werd ingehuldigd. Dit hebben we gevierd met een heuse 

pannenkoekenslag ter plaatse met een 20-tal kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 

 

2.5. Kinderwerking: “ De Kettekeet” 

 

De Kettekeet is een buurtgerichte kinderwerking voor alle kinderen uit de lagere school. 

Kinderwerksters, vrijwilligers en stagiairs verenigen zich voor de organisatie van 

huiswerkbegeleiding, kinderanimatie, speelpleinwerking … om de kinderen meer kansen te geven 

in het onderwijs en de maatschappij. Eveneens wordt aandacht geschonken aan de integratie in 

de wijk en onderwijsondersteuning voor de ouders. Samen met Schoolopbouwwerk probeert de 

kinderwerking De Kettekeet de sociale vaardigheden bij de kinderen en de betrokkenheid van de 

ouders bij het schoolgebeuren te versterken. 
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De kinderen van De Kettekeet namen ook dit jaar deel aan de sociale dag van het district in 

Brussel. Rotaract Club Leuven sponsort De Kettekeet dit jaar met een trampoline en 

gezelschapspelen. 

 

2.6. Ouderwerking Vlaams-brabant 

Ouderwerking Vlaams-Brabant is een initiatief dat zich richt op ouders van kinderen en jongeren die 

hulp krijgen in de Bijzondere Jeugdbijstand. Onze doelstelling is ouders meer te betrekken bij de 

hulpverlening, waardoor participatie dan ook centraal staat. 

Rotaract Club Leuven ondersteunde de ouderwerking door het sponsoren van hun 

nieuwjaarsreceptie, waarop ze de ouders en hulpverleners uitnodigen voor laagdrempelig contact 

en het project wensen bekend te maken naar een breder publiek als werving van ouders. 

 

2.7. Nature Outdoor Training & Education 

 

NATURE geeft jongeren de mogelijkheid om hun grenzen te verkennen en verleggen doorheen 

ervaringsleren en ‘adventure education’. De VZW Nature creëert een veilige ruimte waarbinnen 

jongeren kunnen experimenteren en uitdagingen kunnen aangaan. VZW Nature richt zich 

voornamelijk tot jongeren met een bijzondere achtergrond en zoekt doelbewust de rijkdom van 

diversiteit op om sociale weefsels en wederzijds respect en erkenning tussen jongeren te 

creëren.  We sponsorden VZW Nature met een aanhangwagen voor materiaalvervoer en 

omgekeerd hielp VZW Nature ons reeds twee maal met de integratie en realisatie van onze 

sociale dag in het Provinciaal Domein in Kessel-Lo. Op deze sociale dag konden jongeren vanuit 

diverse instellingen – namelijk van VZW Honk, Huize Eigenhaard, Alvinnenberg en Widar – 

genieten van een heerlijke dag vol spelactiviteiten. 

 

2.8. Urban Woorden 

 

Urban Woorden is een socio-culturele organisatie die werd opgericht in 2009 door twee jonge 

Leuvenaars met een passie voor poëzie (slam), rap en performance. Vanuit de overtuiging dat 

schrijven een positieve en creatieve uitlaatklep kan zijn voor iedereen, begonnen ze workshops te 

organiseren voor scholen en cultuurcentra. Dit jaar organiseren ze een ‘ZomerZondag’ in het 

Bruulpark waarbij het park wordt omgetoverd tot de locatie voor een muzikaal en verbaal feestje. 

Rotaract Club Leuven ondersteunt hen in de organisatie van deze dag en ondersteunt hen in de 

aankoop van een boombox met micro. 
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3. Werkingsmiddelen 

 
 De inkomsten voor het ondersteunen van al deze projecten worden gewonnen uit 

verschillende bronnen. Vooreerst zijn er de inkomsten uit PARTNERSHIP, onze sponsors. Dankzij 

onze partners, sommige onder hen reeds vele jaren (waarvoor oprechte dank), kunnen we vertrekken 

van een basiskapitaal waardoor we instaat zijn om de verschillende opbrengstactiviteiten te 

organiseren om zo nog meer geld in het laatje te brengen.  

 
 Zo organiseren wij jaarlijks een feest. In het verleden werd dit traditioneel op 31 

december georganiseerd, maar in 2015 werd beslist om een nieuw concept te bedenken. Het 

basisconcept blijft wel hetzelfde. Hiervoor stuurt onze club 1000 uitnodigingen op naam. Tijdens dit 

galabal vergeten wij natuurlijk onze sponsors niet, die de uitnodigingen, flyers en affiches alsook de 

feestzaal opfleuren men hun logo’s, flyers of ander promotiemateriaal, zie de foto’s op pagina 11-12.  

Jaar na jaar trekken wij er op uit om andere bedrijven, instanties te overtuigen van onze missie. Niet 

geheel onbelangrijk in de wereld van vandaag, waarbij corporate goverance hoog in het vaandel wordt 

gedragen. Rotaract Club Leuven neemt dan ook elk jaar het initiatief om, niet enkel om sponsorship te 

“smeken”, neen, integendeel, we willen ook iets terug doen voor deze deelnemende (meestal) 

ondernemingen. Visibiliteit en promotie  spelen hier uiteraard een essentiële rol. 

 
 Sinds 2008 wordt dit evenement aangevuld met een steeds populairder wordende 

sportactiviteit in het Leuvense, namelijk de Smulfietstocht. Het recept is nog steeds hetzelfde als die 

eerste keer. Het is een ludieke fietstocht waarbij we Leuven en het Hagenland van een andere kant 

laten “zien” en “proeven”. Tijdens deze fietstocht, die jaarlijks een andere vertrek- en stopplaats heeft, 

hebben we ook oog voor de streekproducten en de mooie Hagelandse uitzichten. Deze sportactiviteit 

kende een groot succes, niet in het minst bij het grote publiek, met maar liefst gemiddeld rond de 200 

deelnemers.  

 
Naast deze activiteiten proberen wij ook onze kas te spijzen met onder meer het verkopen van 

kerstrozen, wijn en marsepein in december en het verkopen van chocolade eieren in de periode rond 

Pasen.  

 
Binnen onze club zijn wij er van overtuigd dat er ten voordele van sociaal-maatschappelijke 

belangen nooit genoeg middelen kunnen worden verzameld en ingezet.  

 

. 
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4. Contact 

 

 Bent u bereid om ons te steunen (financieel/in natura), of kan u ons concreet helpen bij de 

organisatie van onze projecten? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen! Voor alle verdere 

inlichtingen, kan u steeds bij ons terecht: 

 

 Peter Schouteden, Voorzitter 

Sint-Hubertusstraat 39° 

3300 Tienen 

Gsm: 0495 88 10 19 

e-mail: peter.schouteden@rotaractleuven.be   

 Stijn Dejaeger, Vice-Voorzitter 

e-mail: stijn.dejaeger@rotaractleuven.be  

gsm: 0486 13 80 75 

 Evert John Van Bogaert, Past-Voorzitter 

                  e-mail: evert.vanbogaert@rotaractleuven.be  

 
Leden: Katrien Beuls; Stijn Dejaeger; Julie Hendrickx; Laurence Hendrickx ; Wouter Janssen; 

Fabienne Martin; Marijke Peetermans; Anne Rochtus; Evert John van Bogaert; Valerie Vandeput 

 

Seniorleden: Marian Dejaeger, Karel Eeckhout; Alexander Lutz; Katrin Martens; Lara Ramaekers;  

Peter Schouteden; Steven Van Hoof; Cecile Verelst 

 

Stagiairs: Robin Bavin; Ilke D’Haese; Laura Gordts; Sophie Hendrickx; Sebastiaan Holsag; Laudine 

Janssen; Sophie Mulier; Valerie Mulier; Charlotte Olbrechts; Lena Onkelinx; Kyra Smets; Ruth Van 

Daele; Ruben Van Daele; Arne van Loo 

 

Permanente genodigden: Ann Houben; Andre Vangoetsenhoven 

 

Volg ons op: 

www.rotaractleuven.be 

www.sylvestergala.be  

www.smulfietstocht.be 

www.facebook.com/RotaractClubLeuven 

 

  

mailto:peter.schouteden@rotaractleuven.be
mailto:stijn.dejaeger@rotaractleuven.be
mailto:evert.vanbogaert@rotaractleuven.be
http://www.rotaractleuven.be/
http://www.sylvestergala.be/
http://www.smulfietstocht.be/
http://www.facebook.com/RotaractClubLeuven
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5. Sponsorovereenkomst 

 

Formule 1: <100 euro* 
 
 vermelding van uw naam of logo in klein formaat op onze website; www.rotaractleuven.be, 

www.sylvestergala.be, www.smulfietstocht.be  

 
Formule 2: €100 
 
 vermelding van uw naam of logo in onze websites; www.rotaractleuven.be, 

www.sylvestergala.be, www.smulfietstocht.be  
 vermelding van uw naam of logo op de achterkant van de flyers voor het aankondigen van 

onze grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 
 vermelding van uw naam of logo op de affiche in klein formaat voor het aankondigen van onze 

grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 
 vermelding van uw naam of logo op de powerpointpresentatie (5 sec.) tijdens één van onze 

grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 

 
Formule 3: 150 euro 
 
 vermelding van uw naam of logo in onze websites; www.rotaractleuven.be, 

www.sylvestergala.be, www.smulfietstocht.be 
 vermelding van uw naam of logo op de voorkant van de flyers in klein formaat voor het 

aankondigen van onze grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 
 vermelding van uw naam of logo op de affiche in middelgroot formaat voor het aankondigen 

van onze grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 
 vermelding van uw naam of logo op de powerpointpresentatie(10 sec.) tijdens één van onze 

grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 

 Vermelding van uw naam of logo in klein formaat in het infoboekje aanwezig op de tafels op 
tijdens het sylvestergala en Smulfietstocht 

 vermelding van uw naam of logo op alle persoonlijke uitnodigingen in klein formaat, die we 
versturen  voor het aankondigen van alle grote activiteiten zoals het Sylvestergala, 
Smulfietstocht, Sociale Dag en alle andere correspondentie  

 

Formule 4: 200 – 300 euro* 
 
 vermelding van uw naam of logo in onze websites; www.rotaractleuven.be, 

www.sylvestergala.be, www.smulfietstocht.be  
 vermelding van uw naam of logo op de voorkant van de flyers in middelgroot formaat voor het 

aankondigen van onze grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 
 vermelding van uw naam of logo op de affiche in middelgroot formaat voor het aankondigen 

van onze grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 
 vermelding van uw naam of logo op de powerpointpresentatie(15 sec.) tijdens één van onze 

grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 

 vermelding van uw naam of logo in groot formaat in het infoboekje aanwezig op de tafels op 
tijdens het sylvestergala en Smulfietstocht 

 vermelding van uw naam of logo op alle persoonlijke uitnodigingen in groot formaat, die we 
versturen  voor het aankondigen van alle grote activiteiten zoals het Sylvestergala, 
Smulfietstocht, Sociale Dag en alle andere correspondentie 

 vermelding van uw naam of logo in de digitale reclame naar het district in groot formaat 
(+/- 320 e-mailadressen) 

 mogelijkheid tot het plaatsen en/of uitdelen van uw promotiemateriaal op één van onze 
activiteiten Sylvestergala of Smulfietstocht 
 

http://www.rotaractleuven.be/
http://www.sylvestergala.be/
http://www.smulfietstocht.be/
http://www.rotaractleuven.be/
http://www.sylvestergala.be/
http://www.smulfietstocht.be/
http://www.rotaractleuven.be/
http://www.sylvestergala.be/
http://www.smulfietstocht.be/
http://www.rotaractleuven.be/
http://www.sylvestergala.be/
http://www.smulfietstocht.be/
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Formule Platina: 500 euro* 
 
 vermelding van uw naam of logo in onze websites; www.rotaractleuven.be, 

www.sylvestergala.be, www.smulfietstocht.be  
 vermelding van uw naam of logo op de voorkant van de flyers in groot formaat voor het 

aankondigen van onze grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 
 vermelding van uw naam of logo op de affiche in middelgroot formaat voor het aankondigen 

van onze grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 
 vermelding van uw naam of logo op de powerpointpresentatie(15 sec.) tijdens één van onze 

grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 

 vermelding van uw naam of logo in GROOT formaat in het infoboekje aanwezig op de tafels 
op tijdens het sylvestergala en Smulfietstocht 

 vermelding van uw naam of logo op alle persoonlijke uitnodigingen in GROOT formaat, die we 
versturen  voor het aankondigen van alle grote activiteiten zoals het Sylvestergala, 
Smulfietstocht, Sociale Dag en alle andere correspondentie 

 vermelding van uw naam of logo in de digitale reclame naar het district in groot formaat 
(+/- 320 e-mailadressen) 

 mogelijkheid tot het plaatsen en/of uitdelen van uw promotiemateriaal op alle activiteiten 

 2 gratis tickets voor het dansfeest tijdens het sylvestergalabal op 31 december 

 
Hoofdsponsor: 1000 euro** 
 
 vermelding van uw naam of logo in onze websites; www.rotaractleuven.be, 

www.sylvestergala.be, www.smulfietstocht.be  
 vermelding van uw naam of logo op de voorkant van de flyers in groot formaat voor het 

aankondigen van onze grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 
 vermelding van uw naam of logo op de affiche in middelgroot formaat voor het aankondigen 

van onze grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 
 vermelding van uw naam of logo op de powerpointpresentatie(15 sec.) tijdens één van onze 

grote activiteiten zoals Sylverstergala en Smulfietstocht 

 vermelding van uw naam of logo in EXTRA GROOT formaat in het infoboekje aanwezig op de 
tafels op tijdens het sylvestergala en Smulfietstocht 

 vermelding van uw naam of logo op alle persoonlijke uitnodigingen in EXTRA GROOT 
formaat, die we versturen  voor het aankondigen van alle grote activiteiten zoals het 
Sylvestergala, Smulfietstocht, Sociale Dag en alle andere correspondentie 

 vermelding van uw naam of logo in de digitale reclame naar het district in groot formaat 
(+/- 320 e-mailadressen) 

 mogelijkheid tot het plaatsen en/of uitdelen van uw promotiemateriaal op alle activiteiten 

 vermelding van uw naam of logo in grootste formaat in de infoboekje aanwezig op de tafels 
van het Sylvestergala en Smulfietstocht 

 exclusiviteit ten opzichte van uw concurrenten 

 2 gratis tickets voor dansfeest+diner voor het Sylvestergala en 1 gratis flessen champagne 
te consumeren tijdens het Sylvestergalabal 

  
 
 

(* Geldelijke of er aan gelijkgestelde bijdrage in natura) 

(** Geldelijke of er aan gelijkgestelde bijdrage in natura  maar +/- 40% bestaat uit geld)   

http://www.rotaractleuven.be/
http://www.sylvestergala.be/
http://www.smulfietstocht.be/
http://www.rotaractleuven.be/
http://www.sylvestergala.be/
http://www.smulfietstocht.be/
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6. Jullie visibiliteit 
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                       Rotaract Club Leuven                                         (1/2) 

Contract voor Partnership 

Peter Schouteden, Voorzitter 

Sint-Hubertusstraat 39 3300 Tienen 

Gsm: 0495 88 10 19 

e-mail: peter.schouteden@rotaractleuven.be  
 

Ondergetekende Dhr./Mevr.  ............................................................... 

van de firma:  ....................................................................................... 

gevestigd in (straat + gemeente):  ....................................................... 

           ........................................................ 

Verklaart hierbij Rotaract Club Leuven te zullen sponsoren voor hun werkingsjaar 2014-2015 met: 

o Formule 1 

o Formule 2 

o Formule 3 

o Formule 4 

o Formule Platina 

o Formule Hoofdsponsor 

 

Met een bedrag van .......... Euro, en de gelden zo spoedig mogelijk te zullen overmaken op het 

rekeningnummer BE12 3630 2440 0792 (BIC: BBRUBEBB). Voor alle verdere correspondentie en 

contact kan Rotaract Club Leuven terecht bij (contactpersoon van de firma):  

 

Dhr./Mevr. .................................................................. 

Tel.:  ....../............................        Fax.: ....../............................   

E-mail: ........................................................................ 

 

Rotaract Club Leuven van haar kant stelt zich garant voor het behartigen van de sponsorbelangen zoals 

hierboven beschreven. Wij verbinden ons ertoe uw bijdrage en onze inzet optimaal aan te wenden ten 

voordele van onze sociale projecten en houden u uiteraard op de hoogte van elke vooruitgang 

dienaangaande. Op aanvraag krijgt u van ons ook een attest waarbij die u kan indienen bij de 

belastingen.  

 

Opgemaakt in dubbel voor akkoord,  

 

datum:      datum: 

Handtekening Partner:   Voor Rotaract Club Leuven 

mailto:peter.schouteden@rotaractleuven.be
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                       Rotaract Club Leuven                                         (2/2) 

Contract voor Partnership 

Peter Schouteden, Voorzitter 

Sint-Hubertusstraat 39 3300 Tienen 

Gsm: 0495 88 10 19 

e-mail: peter.schouteden@rotaractleuven.be 
 

Ondergetekende Dhr./Mevr.  ............................................................... 

van de firma:  ....................................................................................... 

gevestigd in (straat + gemeente):  ....................................................... 

           ........................................................ 

Verklaart hierbij Rotaract Club Leuven te zullen sponsoren voor hun werkingsjaar 2014-2015 met: 

o Formule 1 

o Formule 2 

o Formule 3 

o Formule 4 

o Formule Platina 

o Formule Hoofdsponsor 

 

Met een bedrag van .......... Euro, en de gelden zo spoedig mogelijk te zullen overmaken op het 

rekeningnummer BE12 3630 2440 0792 (BIC: BBRUBEBB). Voor alle verdere correspondentie en 

contact kan Rotaract Club Leuven terecht bij (contactpersoon van de firma):  

Dhr./Mevr. .................................................................. 

Tel.:  ....../............................        Fax.: ....../............................   

E-mail: ........................................................................ 

 

Rotaract Club Leuven van haar kant stelt zich garant voor het behartigen van de sponsorbelangen zoals 

hierboven beschreven. Wij verbinden ons ertoe uw bijdrage en onze inzet optimaal aan te wenden ten 

voordele van onze sociale projecten en houden u uiteraard op de hoogte van elke vooruitgang 

dienaangaande. Op aanvraag krijgt u van ons ook een attest waarbij die u kan indienen bij de 

belastingen.  

 

 

Opgemaakt in dubbel voor akkoord,  

 

datum:      datum: 

Handtekening Partner:   Voor Rotaract Club Leuven 

 

mailto:peter.schouteden@rotaractleuven.be
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                       Rotaract Club Leuven                                         (1/2) 

Contract voor materieel Partnership 

Peter Schouteden, Voorzitter 

Sint-Hubertusstraat 39 3300 Tienen 

Gsm: 0495 88 10 19 

e-mail: peter.schouteden@rotaractleuven.be 
 

Ondergetekende Dhr./Mevr.  ............................................................... 

van de firma:  ....................................................................................... 

gevestigd in (straat + gemeente):  ....................................................... 

           ........................................................ 

Verklaart hierbij Rotaract Club Leuven te zullen sponsoren voor hun werkingsjaar 2014-2015 met een 

materiële sponsoring ter waarde van...........Euro 

 

Met als overeenkomstige formule:…………… 

 

Voor alle verdere correspondentie en contact kan Rotaract Club Leuven terecht bij (contactpersoon van 

de firma):  

 

Dhr./Mevr. .................................................................. 

Tel.:  ....../............................        Fax.: ....../............................   

E-mail: ........................................................................ 

 

Rotaract Club Leuven van haar kant stelt zich garant voor het behartigen van de sponsorbelangen zoals 

hierboven beschreven. Wij verbinden ons ertoe uw bijdrage en onze inzet optimaal aan te wenden ten 

voordele van onze sociale projecten en houden u uiteraard op de hoogte van elke vooruitgang 

dienaangaande. Op aanvraag krijgt u van ons ook een attest waarbij die u kan indienen bij de 

belastingen.  

 

Opgemaakt in dubbel voor akkoord,  

 

Datum:      Datum: 

Handtekening Partner:   Voor Rotaract Club Leuven 

 

mailto:peter.schouteden@rotaractleuven.be


 

Rotaract Club Leuven    |  www.rotaractleuven.be        
 www.sylvestergala.be 

www.smulfietstocht.be      

15 

 

 

 

                       Rotaract Club Leuven                                         (2/2) 

Contract voor materieel Partnership 

Peter Schouteden, Voorzitter 

Sint-Hubertusstraat 39 3300 Tienen 

Gsm: 0495 88 10 19 

e-mail: peter.schouteden@rotaractleuven.be 
 

Ondergetekende Dhr./Mevr.  ............................................................... 

van de firma:  ....................................................................................... 

gevestigd in (straat + gemeente):  ....................................................... 

           ........................................................ 

Verklaart hierbij Rotaract Club Leuven te zullen sponsoren voor hun werkingsjaar 2014-2015 met een 

materiële sponsoring ter waarde van...........Euro 

 

Met als overeenkomstige formule:…………… 

 

Voor alle verdere correspondentie en contact kan Rotaract Club Leuven terecht bij (contactpersoon van 

de firma):  

 

Dhr./Mevr. .................................................................. 

Tel.:  ....../............................        Fax.: ....../............................   

E-mail: ........................................................................ 

 

Rotaract Club Leuven van haar kant stelt zich garant voor het behartigen van de sponsorbelangen zoals 

hierboven beschreven. Wij verbinden ons ertoe uw bijdrage en onze inzet optimaal aan te wenden ten 

voordele van onze sociale projecten en houden u uiteraard op de hoogte van elke vooruitgang 

dienaangaande. Op aanvraag krijgt u van ons ook een attest waarbij die u kan indienen bij de 

belastingen.  

 

 

Opgemaakt in dubbel voor akkoord,  

 

Datum:      Datum: 

 

 

Handtekening Partner:   Voor Rotaract Club Leuven 

mailto:peter.schouteden@rotaractleuven.be

