Hasta Bañana
4 augustus 2018

www.kljstekene.be
Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene
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Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de
de derde editie van Hasta Bañana van KLJ-Stekene.
Reeds voor de achttiende maal staan het bestuur en de leden van KLJStekene in voor de organisatie van de Bananenfuif en driemaal voor de
vernieuwde versie van het evenement in Stekene.

Op vrijdag 3 augustus organiseren we zoals voorgaande edities een
eetfestijn. Een klassieke barbecue spreekt het meeste aan. Zoals vorig jaar
kiezen we wel om de tent in thema aan te kleden.

Op zaterdag 4 augustus presenteren wij u Hasta Bañana, naar de
woordspeling op het Spaanse "Hasta Mañana”. We grijpen terug naar de
roots van het zomerse feestweekend in Stekene: de Bananenfuif, maar
steken de naam, tent en chill-out in een zuiders kleedje. In de tent verzorgen
een reeks DJ's de muziek, in de chill-out kan u genieten van zuiderse beats
met een drankje in de hand.
Via deze brochure hopen wij u duidelijk te maken wie we zijn, wat we doen en
wat de achttiende editie van de Bananenfuif nu precies inhoudt. Wij doen u
ook een voorstel. Lees deze folder eens rustig door, en u zult merken dat wij
elkaar heel wat te bieden hebben.

Met vriendelijke groet
namens het bestuur van KLJ-Stekene.
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KLJ Stekene even voorstellen
KLJ–Stekene is een jeugdbeweging met een 75-tal leden tussen 16 en 30
jaar. Het bestuur organiseert wekelijks een activiteit zoals een bosspel,
zwemmen, fietszoektocht, filmavond, dropping…
In de zomermaanden neemt onze KLJ deel aan sportfeesten (met vendelen,
wimpelen, atletiek en volksdans) die elke zondag in Oost-Vlaanderen
gehouden worden.

De hoogtepunten binnen onze werking zijn het weekend, de dessertquiz, de
voorjaarsfuif (Kuulenfuif/Prima Biera/Love is in the Square), het kamp en
natuurlijk het feestweekend als kers op de taart.
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Om een degelijke werking voor onze jeugdgroep te verzekeren, doen we elk
jaar opnieuw een extra inspanning om van onze Bananenfuif en eetfestijn
een succes te maken. Dankzij het feestweekend konden wij een degelijke
infrastructuur opbouwen (bijbouwen en inrichten lokaal, onderhoud terrein,
aanleg oprit, aankoop container…) en financieren we elke jaar het kamp.
De Post Gent Rooigem

Groepsfoto van weekend 2018.

Eerder dit jaar organiseerden we voor de zesde keer onze dessertquiz,
wederom een waar succes. Op 17 februari organiseerden we een
Valentijnsfuif in de Cramme. Op de Stekense kerstmarkt waren we ook
dit jaar te vinden waar we jenever en koffie verkochten.
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Informatie over het feestweekend

Dit jaar ligt het feestweekend op 3 en 4 augustus. Het feestweekend bestaat
uit een fuif en een eetfestijn voor onze sympathisanten. Zoals de vorige
edities gaat het evenement door in Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene. We
voorzien een grote tent op het grasplein achter ons lokaal en een kleine tent
waar de chillout zal ingekleed worden volgens het zuiderse thema.
____________________________________________________

Op vrijdag 3 augustus organiseren we zoals voorgaande jaren een eetfestijn.
Iedereen is welkom vanaf 19:00, inschrijven op voorhand is vereist. Dit jaar is
de eetgelegenheid een BBQ. Het doelpubliek zijn ouders van onze leden, oud
KLJ-ers of sympathisanten van de vereniging. Gemiddeld mogen we rond de
200-250 personen verwelkomen tussen de 20 en 50 jaar.
____________________________________________________

De dag erna, op zaterdag 4 augustus houden we onze fuif. Vorige jaren was
dit steeds de Bananenfuif. Tegenwoordig gaat de fuif door het leven met de
naam Hasta Bañana. Een nieuw concept waarin de banaan nog steeds te
herkennen is, maar we alles in een zuiders kleedje steken. Vorig jaar
mochten we rond de 750-800 feestvierders verwachten.
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Welke returns bieden we
Wij kunnen u de kans tot promotie aanbieden via ons promotiemateriaal.
Samengevat zijn er volgende mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•

groot of klein logo op de affiche (kleur A2 affiche)
groot of klein logo op de flyer (kleur A6 flyer)
logo op het stoffen toegangsbandje van de fuif
logo op de website
logo in sponsorboekje (A5 boekje)
mogelijkheid tot het ophangen van banners, vlaggen of reclamebord in de
tent gedurende het eetfestijn en de fuif

Bij de affiche, flyer, website en sponsorboekje wordt de vermelding
‘gesponsord door’ voorzien met bijhorend logo.
Daarnaast worden er voor pakketten 1 en 2 een aantal gratis
toegangskaarten aangeboden, indien u zou willen meegenieten van het
eetfestijn.

Sponsorpakketten:
• Pakket 1 - €500
logo op stoffen bandje, groot logo affiche en flyer, banner in tent,
vermelding op site, sponsorboekje
• Pakket 2 - €250
groot logo affiche en flyer, banner in tent, vermelding op site,
sponsorboekje
• Pakket 3 - €125
klein logo affiche en flyer, banner in tent, vermelding op site, sponsorboekje
• Pakket 4 - €50
vermelding op site, sponsorboekje
• Pakket 5 - €25
sponsorboekje
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Samenvatting sponsorpakketten

Toegangskaarten

Sponsorboekje

Groot

Groot

x

x

x

x

x

P2
€250

Groot

Groot

x

x

x

-

x

P3
€125

Klein

Klein

x

x

x

-

-

P4
€50

-

-

-

x

x

-

-

P5
€25

-

-

-

-

x

-

-

Site

Bandje

Flyer

P1
€500

Tent

Affiche

Voordelen:

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden
omtrent de vijf pakketten.

Logo’s en/of andere gegevens voor op de affiche of flyer worden liefst
doorgemaild naar pieter@kljstekene.be. Indien u nog vragen heeft kan u ook
steeds mailen naar dit é-mailadres.
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Pakket 1:

- affiche (groot)
- flyer (groot)
- logo bandje
- banner
- site
- sponsorboek

Kostprijs:
€500

Pakket 1 - groot logo op affiche en
flyer, banner in tent, vermelding op
site, sponsorboekje
Indien u kiest voor Pakket 1, dan bieden wij u
concreet:
Vermelding van uw groot logo op de
affiche (A2-formaat), een groot logo op de flyer
(A6-formaat) en uw logo op het
toegangsbandje van de Hasta Bañana fuif.
Verder bieden we tot mogelijkheid tot het
plaatsen van een banner, vlag of
reclamebord. Dit reclamebord wordt ook op de
dag voorafgaande aan de fuif opgehangen op
het eetfestijn voor de ouders en
sympathisanten (ongeveer 250 personen).
Daarnaast zullen we uw logo op onze site
plaatsen gedurende de maanden voor het
evenement.
Als hoofdsponsor krijgt u ook vier vrijkaarten
voor het eetfestijn en de fuif. Als sponsor voor
ons feestweekend wordt u opgenomen (A5formaat) in ons sponsorboekje, dat op de tafels
zal aangeboden worden tijdens de maaltijd,
samen met het programma van ons
feestweekend.
Verspreiding van de affiches en flyers: winkels,
cafés en openbare plaatsen doorheen het
Waasland (Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren,
Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zelzate,
Nieuwkerken, Haasdonk… ). De affiches
worden ook verspreid via kleinere bordjes die
we langs de wegen plaatsen in de
onmiddellijke omgeving van Stekene.

Logo graag doorsturen naar: pieter@kljstekene.be
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Rekeningnummer KLJ Stekene:
BE26 7376 2300 0529

Pakket 2:

Pakket 2 - groot logo op affiche en
flyer, banner in tent, vermelding op
site, sponsorboekje

- affiche (groot)

Indien u kiest voor Pakket 2, dan bieden wij u
concreet:

- flyer (groot)
- banner
- site
- sponsorboek

Kostprijs:
€250

Vermelding van uw groot logo op de
affiche (A2-formaat) en een groot logo op de
flyer (A6-formaat) van Hasta Bañana.
Verder bieden we tot mogelijkheid tot het
plaatsen van een banner, vlag of
reclamebord. Dit reclamebord wordt ook op de
dag voorafgaande aan de fuif opgehangen op
het eetfestijn voor de ouders en
sympathisanten (ongeveer 250 personen).
Daarnaast zullen we uw logo op onze site
plaatsen gedurende de maanden voor het
evenement.
Als hoofdsponsor krijgt u ook twee vrijkaarten
voor het eetfestijn en de fuif. Als sponsor voor
ons feestweekend wordt u opgenomen (A5formaat) in ons sponsorboekje, dat op de tafels
zal aangeboden worden tijdens de maaltijd,
samen met het programma van ons
feestweekend.
Verspreiding van de affiches en flyers: winkels,
cafés en openbare plaatsen doorheen het
Waasland (Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren,
Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zelzate,
Nieuwkerken, Haasdonk… ). De affiches
worden ook verspreid via kleinere bordjes die
we langs de wegen plaatsen in de
onmiddellijke omgeving van Stekene.

Logo graag doorsturen naar: pieter@kljstekene.be
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Rekeningnummer KLJ Stekene:
BE26 7376 2300 0529

Pakket 3:

- affiche (klein)
- flyer (klein)
- banner
- site
- sponsorboek

Kostprijs:
€125

Pakket 3 - klein logo op affiche en
flyer, banner in tent, vermelding op
site, sponsorboekje
Indien u kiest voor Pakket 3, dan bieden wij u
concreet:
Vermelding van uw klein logo op de
affiche (A2-formaat) en klein logo of naam op
de flyer (A6-formaat) van Hasta Bañana.
Verder bieden we tot mogelijkheid tot het
plaatsen van een banner, vlag of
reclamebord. Dit reclamebord wordt ook op de
dag voorafgaande aan de fuif opgehangen op
het eetfestijn voor de ouders en
sympathisanten (ongeveer 250 personen).
Daarnaast zullen we uw logo op onze site
plaatsen gedurende de maanden voor het
evenement.
Als grote sponsor krijgt u ook twee vrijkaarten
voor het eetfestijn en voor de fuif. Als sponsor
voor ons feestweekend wordt u opgenomen
(A5-formaat) in ons sponsorboekje, dat op
de tafels zal aangeboden worden tijdens de
maaltijd, samen met het programma van ons
feestweekend.
Verspreiding van de affiches en flyers: winkels,
cafés en openbare plaatsen doorheen het
Waasland (Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren,
Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zelzate,
Nieuwkerken, Haasdonk… ). De affiches
worden ook verspreid via kleinere bordjes die
we langs de wegen plaatsen in de
onmiddellijke omgeving van Stekene.

Logo graag doorsturen naar: pieter@kljstekene.be
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Rekeningnummer KLJ Stekene:
BE26 7376 2300 0529

Pakket 4:

Pakket 4 - banner in tent, vermelding
op site, sponsorboekje

- site

Indien u kiest voor Pakket 4, dan bieden wij u
concreet:

- sponsorboek

Wij zullen uw klein logo op onze site plaatsen
gedurende de maanden voor het evenement.

Kostprijs:

Als sponsor voor ons feestweekend wordt
u opgenomen (A6-formaat) in
ons sponsorboekje, dat op de tafels zal
aangeboden worden tijdens de maaltijd, samen
met het programma van ons feestweekend.

€50

Logo graag doorsturen naar: pieter@kljstekene.be
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Rekeningnummer KLJ Stekene:
BE26 7376 2300 0529

Pakket 5:

Pakket 5 - sponsorboekje
Indien u kiest voor Pakket 5, dan bieden wij u
concreet:

- sponsorboek

Kostprijs:

Als sponsor voor ons feestweekend wordt
u opgenomen (A7-formaat) in
ons sponsorboekje, dat op de tafels zal
aangeboden worden tijdens de maaltijd, samen
met het programma van ons feestweekend.

€25

Logo graag doorsturen naar: pieter@kljstekene.be
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Rekeningnummer KLJ Stekene:
BE26 7376 2300 0529

OVEREENKOMST
Tussen ondergetekende (naam vertegenwoordiger sponsor)
……………………………………………………… en het bestuur van KLJ–Stekene,
vertegenwoordigd door: …………………………………… (naam vertegenwoordiger KLJ)
wordt hierbij volgende overeenkomst afgesloten:
Het bestuur van KLJ-Stekene voorziet een sponsoring pakket voor Hasta Bañana op
zaterdag 3 en 4 augustus 2018. Het pakket werd reeds gedetailleerd beschreven in
bovenstaande informatiebundel. Logo en/of andere gegevens voor op de affiche worden
bijgevoegd of doorgemaild naar pieter@kljstekene.be.
Ondergetekende wenst gebruik te maken van (vink aan):

¨ Pakket nummer 1 t.w.v. €500
¨ Pakket nummer 2 t.w.v. €250
¨ Pakket nummer 3 t.w.v. €125
¨ Pakket nummer 4 t.w.v. €50
¨ Pakket nummer 5 t.w.v. €25
Voor dit sponsorbedrag wens ik dat het bestuur van KLJ-Stekene een ontvangstnota
opmaakt:

¨ ja

¨ nee

op naam van ……………………………………………………………. (optioneel)
als vertegenwoordiger voor:
Bedrijf: …………………………………………………………………… (optioneel)
Adres: …………………………………………………………………… (optioneel)
BTW nummer: ………………………………………………………….. (optioneel)

Hierbij wordt opnieuw bevestigd dat het gaat om het bedrag van:
¨ €500

¨ €250

¨ €125

¨ €50

¨ €25

Betaling gebeurde/zal gebeuren:
¨ Contant ¨ Per overschrijving naar BE26 7376 2300 0529
Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan één exemplaar voor elke partij.
Gedaan te ………………………………

(plaats), op……………………………… (datum)

Handtekening sponsor

Handtekening bestuur KLJ Stekene
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OVEREENKOMST
Tussen ondergetekende (naam vertegenwoordiger sponsor)
……………………………………………………… en het bestuur van KLJ–Stekene,
vertegenwoordigd door: …………………………………… (naam vertegenwoordiger KLJ)
wordt hierbij volgende overeenkomst afgesloten:
Het bestuur van KLJ-Stekene voorziet een sponsoring pakket voor Hasta Bañana op
zaterdag 3 en 4 augustus 2018. Het pakket werd reeds gedetailleerd beschreven in
bovenstaande informatiebundel. Logo en/of andere gegevens voor op de affiche worden
bijgevoegd of doorgemaild naar pieter@kljstekene.be.
Ondergetekende wenst gebruik te maken van (vink aan):

¨ Pakket nummer 1 t.w.v. €500
¨ Pakket nummer 2 t.w.v. €250
¨ Pakket nummer 3 t.w.v. €125
¨ Pakket nummer 4 t.w.v. €50
¨ Pakket nummer 5 t.w.v. €25
Voor dit sponsorbedrag wens ik dat het bestuur van KLJ-Stekene een ontvangstnota
opmaakt:

¨ ja

¨ nee

op naam van ……………………………………………………………. (optioneel)
als vertegenwoordiger voor:
Bedrijf: …………………………………………………………………… (optioneel)
Adres: …………………………………………………………………… (optioneel)
BTW nummer: ………………………………………………………….. (optioneel)

Hierbij wordt opnieuw bevestigd dat het gaat om het bedrag van:
¨ €500

¨ €250

¨ €125

¨ €50

¨ €25

Betaling gebeurde/zal gebeuren:
¨ Contant ¨ Per overschrijving naar BE26 7376 2300 0529
Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan één exemplaar voor elke partij.
Gedaan te ………………………………

(plaats), op……………………………… (datum)

Handtekening sponsor

Handtekening bestuur KLJ Stekene
14

