
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

Sponsordossier 
  

2022 – 2023 



 
Wij stellen onze club graag even voor : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

25 jaar 
In 1997 startte Move it met een lessenreeks 
voor volwassenen. Door het succes werd 
besloten om dit uit te breiden en ook te 

starten met dans voor kids. Nu 25 jaar later 
zien we onze club nog steeds groeien en 
vinden zowel jong als oud hun weg naar 

onze danszalen. 

 

+ 400 leden 
Jaarlijks telt onze club meer dan 400 leden. 

Vanaf 3 jaar kunnen kids terecht bij onze 
club, maar ook de jeugd en volwassenen 

kunnen in verschillende genres hun gading 
vinden.  

+ 15 lesgevers 
Het team bestaat uit meer dan 15 gedreven 
lesgevers waarvan heel wat gediplomeerde 
trainers. Maar ook vanuit onze club worden 

lesgevers opgeleid om onze dansers te 
begeleiden 

Recreatief 
Iedereen kan bij ons terecht. Zowel 

jongens als meisjes kunnen wekelijks 
één of meerdere uurtjes dansen op 

recreatief niveau.  Dit kan in 
verschillende genres zoals freestyle, 
streetdance, jazz & modern, ballet 

Competitie 
Naast onze recreatieve groepen hebben 

we ook een aantal wedstrijdgroepen. 
Deze nemen deel aan verschillende 

competities in Belgie. Hierbij behaalden 
we reeds mooie resultaten.  

G-dans 
In 2021 startte onze club met G-dans. Naast 
dansers met een visuele beperking kunnen 
ook dansers met een mentale beperking bij 

ons dansen. Dit gebeurt onder de 
begeleiding van een gediplomeerde coach.  



Sponsorformules : 
Mini move it sponsor :      €50 

- Tijdens het eetfestijn vermelden we je logo op onze onderlegger 

 
Funky move it sponsor :      €100 

- Tijdens het eetfestijn vermelden we je logo op onze onderlegger 
- Je logo krijgt ook een plaatsje op onze website pagina en Facebook 

 

Groovy move it sponsor :     €250 
- Tijdens het eetfestijn vermelden we je logo op onze onderlegger 
- Je logo krijgt ook een plaatsje op onze website pagina en Facebook 
- Vip arrangement eetfestijn ( 4 volwassen kaarten + voorbehouden tafel + fles 

cava + dessert ) 
OF 
Vip arrangemenet optreden ( 4 volwassen kaarten + voorbehouden parking + 
fles cava + tapas ) 

 

Cool move it sponsor :      €500 
- Tijdens het eetfestijn vermelden we je logo op onze onderlegger 
- Je logo krijgt ook een plaatsje op onze website pagina en Facebook 
- Vip arrangement eetfestijn ( 4 volwassen kaarten + voorbehouden tafel + fles 

cava + dessert ) 
- Vip arrangemenet optreden ( 4 volwassen kaarten + voorbehouden parking + 

fles cava + tapas ) 
- Logo op alle verkochte merchandise voor het seizoen 2022 - 2023 

 

Exclusive move it sponsor :     €1000 
- Tijdens het eetfestijn vermelden we je logo op onze onderlegger 
- Je logo krijgt ook een plaatsje op onze website pagina en facebook 
- Vip arrangement eetfestijn ( 4 volwassen kaarten + voorbehouden tafel + fles 

cava + dessert ) 
- Vip arrangemenet optreden ( 4 volwassen kaarten + voorbehouden parking + 

fles cava + tapas ) 
- Ontbijt aan huis voor 4 personen op 9 april 2023 
- Logo op alle verkochte merchandise voor het seizoen 2022 - 2023 



Invulformulier : sponsoring 
1) Adresgegevens 

Naam onderneming : …………………………………………………………………………………………. 

Straat + nr : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode + gemeente : ………………………………………………………………………………………. 

Telefoon + gsm : …………………………………………………………………………………………………… 

Website : ………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail adres : ………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) Sponsorformule 

O Mini move it sponsor 

O Funky move it sponsor 

O Groovy move it sponsor 

O Cool move it sponsor 

O Exclusive move it sponsor 

 
3) Betalingswijze 

O Contant aan ……………………………………………………………………………………………………….. 

(naam en voornaam van de verantwoordelijke van de dansclub Move it) 

O Via overschrijving op rekeningnummer BE42 3930 0380 8654 met vermelding 

naam van de zaak + sponsor Move it 2022 – 2023 

 

Datum : …../…../…..    Handtekening :  

 
 

 


