
Kortrijk Leie Historics
zat. 27/08/22

Vertrek & aankomst:
regio Kortrijk

Roadbook bolletje-pijl
Ontbijt
Voormiddagstop
Middagmaal op unieke locatie
Namiddagstop
Apero bij aankomst ‘s avonds

SPONSORDOSSIER



Rotary is een wereldwijde organisatie van
vertegenwoordigers uit de zakenwereld en uit de vrije
beroepen die humanitair dienstbetoon biedt,
hoogstaande ethische normen in het zakelijke en
professionele leven aanmoedigt en werkt aan de
opbouw van goodwill en vrede in de wereld.

“Met een gemiddelde leeftijd van
ongeveer 40 jaar richt de club met
dames én heren zich vooral op de
ondersteuning van sociale projecten
rond kinderen in de regio Kortrijk.”

Rotary Club Kortrijk Leie werd
opgericht in 2018 en werd
daarmee de 3e Rotary Club in
Kortrijk. Naast de actieve
ondersteuning van diverse sociale
doelen staan in onze club
uiteraard vriendschap, verbreden
van de persoonlijke horizon en
plezier centraal.

We richten onze tijd, energie en inspanningen op diverse projecten,
ondermeer:
- School Ter Bruyninghe OV4 type 3
- MUG-Heli 
- VZW Steunfonds metabole ziekten
- CAR Overleie vzw – dienst gehoorstoornissen
- . . . 

Om de nodige fondsen te verzamelen organiseren we elk jaar verschillende evenementen, 
waaronder dit jaar voor de derde maal ‘Kortrijk Leie Historics’, een oldtimerrit waarvan het 
parcours gekruid wordt door idyllische landschappen en pittoreske dorpjes. Deelnemers
kunnen genieten van de prachtige omgeving en unieke en lekkere pitstops. 

Deze oldtimerrit is voor ons een ideale gelegenheid om uw bedrijf extra in de verf te zetten. 



richten onze tijd, energie en inspanningen op
diverse projecten, ondermeer:

3 school Athena Ter Bruyninghe
Bellegem
-Heli West Vlaanderen

PiusX Kortrijk
Kiyodel

SPONSORFORMULES  

CHAMPION    € 1.500  

● Hoofdsponsor  
● Deelname met 1 wagen (2 personen)  
● Goodiebag  
● Champagne bij aankomst  
● Logo op rallyplaat  
● Vermelding logo op website en flyers  
● Vermelding logo in roadbook (volledige pagina)  
● Dubbele vermelding logo op projectiescherm  
● Promostand mogelijk bij aankomst  

      

ARRIVE & DRIVE   € 1.000  

● Deelname met 2 personen  
● Oldtimer ter beschikking gesteld bij aankomst  
● Vermelding logo op website en flyers  
● Vermelding logo in roadbook (halve pagina)  
● Vermelding logo op projectiescherm  

 

RACE     € 750 

● Deelname met 1 wagen (2 personen)  
● Champagne bij aankomst  
● Goodiebag 
● Vermelding op website en flyers  
● Vermelding in roadbook (halve pagina)  
● Dubbele vermelding logo op projectiescherm  
● Promostand bij aankomst mogelijk  

 

RALLY    € 500 

● Deelname met 1 wagen (2 personen)  
● Goodiebag  
● Vermelding in roadbook (1/4 pagina)  
● Projectie op scherm  

UITVERKOCHT



TOURER    € 375 

● Deelname met 1 wagen (2 personen)  
 

UIT SYMPATHIE   € 150 

● Vermelding in roadbook (1/8 pagina)  
● Projectie op scherm  


