
   Sponsorcontract Pro Gaudio 
    

SPONSORING VAN PRO GAUDIO  

 

OVER PRO GAUDIO 

Pro Gaudio is een studentenvereniging in Brussel met studenten aan Odisee en KU Leuven 

Brussel, voornamelijk in Toegepaste Taalkunde en Lerarenopleiding. Ze organiseert culturele 

en studentikoze evenementen om het studentenleven in Brussel te bevorderen.  

VERTEGENWOORDIGER PRO GAUDIO 

Pro Gaudio wordt vertegenwoordigd door _______________________________________. 

Telefoon/GSM: ___________________________ 

E-mail: __________________________________  

contact@progaudio.be   

SPONSOR  

De sponsor _________________________________________________________________  

met maatschappelijke zetel/ domicilie of verblijfplaats gelegen  te 

___________________________________________________________________________,  

met BTW-nummer (indien van toepassing) ________________________________________, 

vertegenwoordigd door (indien van toepassing)____________________________________.  

VOORWERP  

De sponsoring heeft betrekking op het financieren van projecten en evenementen rond de 

bevordering van het studentenleven in Brussel. Deze bevordering gebeurt zowel op een 

culturele als op een festieve manier. Dit jaar, op 18 maart 2022, organiseert Pro Gaudio een 

galabal voor hun 20-jarig bestaan. 

DUUR  

De sponsoring wordt aangegaan voor de duur van dit academiejaar ____________________ 

(huidig academiejaar).  

SPONSORPAKKETTEN  

Sponsorpakket Bijdrage Prestatie 

Sponsorpakket 1 €50-100 Logo op website en inkomkaart galabal 

Sponsorpakket 2 €101-200 Sponsorpakket 1 

+ Logo op affiche  

+ vermelding op onze social media  

+ inkomkaarten galabal aan ledenprijs (max 4) 

https://ispconfig.aati.be/
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Sponsorpakket 3 €201-300 Sponsorpakket 2  

+ 1 gratis inkomkaart 

+ diner galabal 

Sponsorpakket 4 €300-500 Sponsorpakket 3   

+ mogelijkheid om banner op galabal te 

hangen 

Sponsorpakket 5 €500+ Sponsorpakket 4 

+ banner op alle events  

+ logo op alle eventaffiches 

KEUZE SPONSORPAKKET 

De sponsor kiest voor het volgende sponsorpakket: 

 Sponsorpakket 1 

 Sponsorpakket 2 

 Sponsorpakket 3 

 Sponsorpakket 4 

 Sponsorpakket 5 

(kruis het juiste pakket aan) 

Voor het bedrag van €________ 

De sponsor betaalt 

 

 Cash 

 Via overschrijving op het rekeningnummer van Pro Gaudio: BE64 7360 4226 1752 

 

 

Opgemaakt in tweevoud waarbij elke partij aangeeft een exemplaar te hebben ontvangen, 

Te _________________________   Datum: _______________ 

Voor akkoord, 

Handtekening sponsor: Handtekening voor rekening  

van Pro Gaudio: 

  


