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Sinksenfeesten

In 2019  vinden de Sinksenfeesten in  Averbode
plaats van vrĳdag 7 tot en met maandag 10/6.
Tĳdens dit feestweekend organiseren wĳ op
zondag voor de 9de keer de Sinksenkoers, een
interclub categorie 1 wielerwedstrĳd voor elites
met en zonder contract.
De organisatie verloopt in nauwe samen-
werking met Ziekenzorg Animatie Averbode, 
Wielervrienden Molenstede en de stad 
Scherpenheuvel-Zichem.

Tĳdens deze 4 dagen vinden alle activiteiten
plaats in en rond de verwarmde feesttent op
het Sint-Jansplein in het centrum van Aver-
bode.

Ook in 2019 is een ‘goed doel’ gekoppeld
aan deze feesten. Een deel van de opbrengst
zal geschonken worden aan Zorgcentrum
Groenhoef, een zorgcentrum voor volwasse-
nen met een niet-aangeboren handicap, in
Schoonderbuken. 
Meer info vind je op www.groenhoef.be.
Door het aangaan van een partnership met
de Sinksenfeesten 2019 kan uw zaak en/of
product ter gelegenheid van deze 4-daagse
op verschillende manieren in beeld komen.
Bĳkomend kan u op de koersdag gasten uit-
nodigen: in de namiddag voor het VIP-café in
de aankomstzone en/of ‘s avonds voor het

VIP-diner in 
Hof te Rhode bĳ Felix & Levi Alen 

in  Schaffen.
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Deze samenwerking zal nog intenser
worden met ook Golazo als partner
om in 2020 ons 10-jarig bestaan te
vieren met de organisatie van de slot-
rit van de Baloise Belgium Tour 

hier in Averbode!



Als presenting sponsor van dit feestweekend kan je rekenen op een ruime return zoals hieronder beschreven

Communicatie
• Uw logo bovenaan op de affiche om het feestweekend aan te kondigen
• Uw logo vooraan op de folder die huis aan huis wordt verdeeld (oplage 3500 ex.)
• Uw logo bovenaan op de tafelonderleggers, gebruikt in de feesttent het hele weekend
• Uw logo als presenting sponsor op het overige organisatiedrukwerk
• Uw logo met link als presenting sponsor in de titelbalk op de website

Reclame
• Mogelijkheid om 8 spandoeken te plaatsen in de aankomstzone op zondag
• Mogelijkheid om 4 spandoeken op te hangen in of rond de feesttent op het plein 

gedurende het hele feestweekend
• Mogelijkheid om promotie te voeren op het podium van de Sinksenkoers op zondag
• Vermelding van uw firmanaam als presenting sponsor door de speaker op zondag
• Mogelijkheid om uw product te laten opnemen in het prijzenpakket van de kwis op vrijdag

P.R. & hospitality
• 10 gratis  VIP-arrangementen op zondag (VIP-café in de aankomstzone + VIP-diner in 

Hof te Rhode van Felix Alen)

Het programma
    •  Vrĳdag 7 juni             14.00u.    Seniorennamiddag  
                                                   20.00u.    Sinksenkwis
    •  Zaterdag 8 juni          12.30u.    Wielertoeristentocht
                                                   13.00u.    Petanque tornooi
                                                   13.30u .   Kaartspel
                                                   14.00u.    Sinksenjogging
                                                   19.00u.    Familiale spelavond
    •  Zondag 9 juni             13.00u.    Sinksenkoers IC1
                                                   15.00u.    Opening VIP-café
                                                   15.00u.    Kidsride
                                                   18.00u.    VIP-diner Hof te Rhode
                                                   18.30u.    Uitreiking prĳzen fotozoektocht
                                                   20.00u.    Springplank voor jong talent
    •  Maandag 10 juni      09.00u.    Rommelmarkt
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Presenting sponsor van de Sinksenfeesten van € 2500



Als belangrijke sponsor van dit feestweekend kan je rekenen op een mooie return zoals hieronder beschreven

Communicatie
• Uw logo op de affiche van het weekend
• Uw logo op de folder die huis aan huis wordt verdeeld (oplage 3500 ex.)
• Logo vermelding op de tafelonderleggers, gebruikt in de feesttent het hele weekend
• Uw logo op het overige organisatiedrukwerk
• Uw logo op de website

Reclame
• Mogelijkheid om 4 spandoeken te plaatsen in de aankomstzone op zondag
• Mogelijkheid om 2 spandoeken op te hangen in of rond de feesttent het hele weekend
• Vermelding van uw firmanaam door de speaker van de wedstrijd op zondag
• Mogelijkheid om uw product te laten opnemen in het prijzenpakket van de kwis

P.R. & hospitality
• 2 gratis  VIP-arrangementen op zondag (het  VIP-café in de aankomstzone + VIP-diner in 

Hof te Rhode van Felix Alen)

Als hoofdsponsor van dit feestweekend kan je rekenen op een ruime return zoals hieronder beschreven

Communicatie
• Uw logo op de affiche van het weekend
• Uw logo op de folder die huis aan huis wordt bedeeld (oplage 3500 ex.)
• Uw logo op de tafelonderleggers, gebruikt in de feesttent het hele weekend
• Uw logo op het overige organisatiedrukwerk
• Uw logo met link op de website

Reclame
• Mogelijkheid om 6 spandoeken te plaatsen in de aankomstzone op zondag
• Mogelijkheid om 3 spandoeken op te hangen in of rond feesttent het hele weekend
• Vermelding van uw firmanaam door de speaker op zondag
• Mogelijkheid om uw product te laten opnemen in het prijzenpakket van de kwis op vrijdag

P.R. & hospitality
• 4 gratis  VIP-arrangementen op zondag (VIP-café in de aankomstzone + VIP-diner in 

Hof te Rhode van Felix Alen)  
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Hoofdsponsor van € 1000

Sponsor van € 500



Voor de co-sponsor is volgende return voorzien

Communicatie
• Uw logo op de folder die huis aan huis wordt verdeeld (oplage 3500 ex.)
• Uw logo op de tafelonderleggers, gebruikt in de feesttent het hele weekend

Reclame
• Mogelijkheid om 2 spandoeken te plaatsen in de aankomstzone op zondag
• Mogelijkheid om 1 spandoek op te hangen in of rond de feesttent het hele weekend
• Vermelding van uw naam door de speaker van de wedstrijd op zondag
• Mogelijkheid om uw product te laten opnemen in het prijzenpakket van de kwis op vrijdag

P.R. & hospitality
• 6 gratis uitnodigingen voor het  VIP-café in de aankomstzone

Voor de supporting sponsor is volgend returnpakket voorzien

Communicatie
• Uw logo op de folder die huis aan huis wordt verdeeld (oplage 3500 ex.)
• Uw logo op de tafelonderleggers, gebruikt in de feesttent het hele weekend

Reclame
• Vermelding van uw naam door de speaker van de wedstrijd op zondag
• Mogelijkheid om uw product te laten opnemen in het prijzenpakket van de kwis op vrijdag

P.R. & hospitality
• 2 gratis uitnodigingen voor het  VIP-café in de aankomstzone
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Co-sponsor € 300

Supporting sponsor € 150

‘VIP-café’
vanaf 15.00 u. tot ± 17.30 u. kan u in een exclusieve ruimte in de aankomstzone samen met uw 
genodigden genieten van gratis drankjes en hapjes. 
Kaarten worden aangeboden aan € 25/pp.

‘VIP-diner’
Deze sportnamiddag word afgesloten met een VIP-diner in Hof te Rhode van de gerenommeerde 
chef Felix Alen in Schaffen. Samen met uw eventuele genodigden kan u hier genieten van een 
feestelijke slothappening, een exclusief 3-gangen diner van Felix Alen met aansluitend een dans-
feest met ‘open bar’ (een ruime keuze aan bieren, wijnen, frisdrank en koffie).
Kaarten worden aangeboden aan € 85/pp.

‘VIP-arrangement’
een hele dag verwend worden op de Sinksenkoers in Averbode, in het  VIP-café  en op het 
VIP-diner in Hof te Rhode van Felix Alen. Kaarten worden aangeboden aan € 100/pp.

Hospitality aanbod Sinksenkoers op zondag



Extra mogelĳkheden

 Naamsponsor van de Sinksenkwis

 Naamsponsor van de Sinksenjogging

Opmerking

a. Het publiciteitsmateriaal door u geleverd, wordt door ons op de best zichtbare plaatsen 
aangebracht langs het parcours.

b. Kostennota wordt voorzien

Als u andere voorstellen heeft zijn deze uiteraard altijd bespreekbaar !

Namens het Sinksencomité Scherpenheuvel-Zichem vzw

Baens Peter peter.baens@scherpenheuvel-zichem.be
Berteele Carl carl.berteele@skynet.be
Decat Marc mdecat@advocatenddvd.be
Discart Rob rob.discart@skynet.be
Janssens Paul paul.janssens.1@police.belgium.eu
Peetermans Kris peetermanskris79@hotmail.com
Peeters Gerry peeters.smekens@telenet.be
Van der Auwera Mil milvda@skynet.be
Van Deyk John john.vandeyk@skynet.be
Van Gelder Patrick patrickvangelder0@gmail.com
Verhaegen André verhaegen.andre20@telenet.be
Veulemans Joachim Joachim.Veulemans@outlook.be

    

Met medewerking van het stadsbestuur van Scherpenheuvel - Zichem

Contactgegevens: Sinksencomité Scherpenheuvel-Zichem vzw, 

Vorststraat 16, 3271 Averbode

E-mail: peter.baens@scherpenheuvel-zichem.be

GSM: 0496 47 01 66 - Webstek: www.sinksenkoers.be

sinksencomité

Ondernemingsnummer 715.632.346

vzw

Rekeningnummer BE19 1030 4992 0312 - BIC: NICABEBB


