We Love Mariefonds
2012. Marie, een schitterend en prachtig 3-jarig meisje verliest de strijd tegen kanker.
Haar ouders, Julie en Paul, zus Axelle en familie en vrienden blijven verweesd achter.
Verdriet, veel verdriet en onmacht overheersen.
Uit dat gevoel van onmacht, frustratie en verdriet wordt het We love Marie fonds geboren,
opgericht door dichte vrienden van Paul en Julie.
Het We Love Mariefonds helpt op een laagdrempelige manier kinderen die langdurig ziek
zijn of te maken krijgen met ziekte en overlijden van een naaste. We verzachten hun
verdriet en maken het bespreekbaar. Daarvoor zetten we Sterrenwachterspoppen, een
bijhorend prentenboek en het luisterverhaal ‘Het Wolkenpaleis’ in.
Om de kinderen te blijven ondersteunen, hebben we de hulp van velen nodig.
Verschillende vrijwilligers en bedrijven zetten al hun schouders mee onder het We Love
Mariefonds om financiële middelen in te zamelen en de werking te garanderen.
Wiil jij ook het We Love Mariefonds ondersteunen en sponsor worden? Weet dat
verschillende bedrijven je reeds voorgingen.
Het is bijzonder fijn te merken dat veel mensen en bedrijven het We Love Mariefonds een
warm hart toedragen. Dankzij de steun van velen kunnen we doeltreffende steun bieden
aan langdurig zieke kinderen en kinderen die zich in een situatie met intens verdriet
bevinden omwille van ziekte of verlies.
Hoe kan jij je steentje bijdragen?
Je wil het We Love Mariefonds ondersteunen. Fantastisch! Je kan ons op verschillende
manieren helpen. Hieronder vind je een overzicht van wat mogelijk is. We vermelden hier
een aantal standaard mogelijkheden, maar we gaan graag met je in gesprek voor we met
elkaar in zee gaan. Misschien wil je iets anders aanbieden dat ons helpt, of iets meer dan
hieronder vermeld staat, of iets in een andere vorm... We luisteren graag naar jouw
voorstel.
Wellicht wil je ook een zekere return voor jouw bijdrage. Hieronder vind je een aantal
voorstellen maar weet dat we liever met jou afstemmen wat voor jou(w bedrijf) een
waardevolle bijdrage is.
Met andere woorden: we gaan graag met jou in gesprek en streven naar een fijne
samenwerking van mens tot mens.

We Love Mariefonds vzw
Julie De Keersmaecker  Vinusakker 94, 2950 Kapellen  info@welovemariefonds.be
+32 476 26 36 84  www.welovemariefonds.be BE24 3631 0121 9338

SPONSORFORMULES
Hieronder vermelden we een aantal standaard mogelijkheden, maar we gaan graag met je
in gesprek voor we met elkaar in zee gaan. Misschien wil je iets anders aanbieden dat ons
helpt, of iets in een andere vorm of... We luisteren graag naar jouw voorstel.
De tarieven zijn exclusief BTW.
SPONSORPAKKET ‘TRANEN CENTRAAL’

500 euro

Naam en/of logo op de WLMF site met link naar eigen website
Logo op onze sponsorkaarten We Love Marie Kerstmarkt

SPONSORPAKKET ‘IN DE WOLKEN’

1.000 euro

Naam en/of logo op de WLMF site met link naar eigen website
Logo op onze sponsorkaarten We Love Marie Kerstmarkt
Consumptiekaarten te waarde van €250 We Love Marie Kerstmarkt

SPONSORPAKKET ‘HOUD JE VAST AAN REGENBOGEN’

3.000 euro

Naam en/of logo op de WLMF site met link naar eigen website
Logo op onze sponsorkaarten We Love Marie Kerstmarkt
Consumptiekaarten te waarde van €750 We Love Marie Kerstmarkt

SPONSORPAKKET ‘STERRENWACHTERS’
Naam en/of logo op de WLMF site met link naar eigen website
Logo op onze sponsorkaarten We Love Marie Kerstmarkt
Consumptiekaarten te waarde van €1000 We Love Marie Kerstmarkt
10 Popjes en 10 boeken die u kan schenken
Logo en naam op publiciteitsscherm gedurende het hele event
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5.000 euro

SPONSORPAKKET ‘STRAALTJE ZONNESCHIJN’

10.000 euro

We vermelden jouw bedrijf als partner van het We Love Mariefonds op de website. Niet
sec logovermelding, wel vertellen we waarom jouw bedrijf het We Love Mariefonds
steunt. Uiteraard kan je dit ook delen op jouw bedrijfswebsite en jullie social mediakanalen, nieuwsbrief... Op deze manier kan je als bedrijf op jouw beurt vertellen over jullie
Corporate Social Responsibility-visie en -acties.
Logo op onze sponsorkaarten We Love Marie Kerstmarkt
Consumptiekaarten te waarde van € 1.000 We Love Marie Kerstmarkt
20 Popjes en 20 boeken die u kan schenken
Logo en naam op publiciteitsscherm gedurende het hele event
Op maat gemaakte radiospot (20sec) voor zenders: Radio Express
Email handtekening met logo WLMF waarop u als hoofdsponsor bent vermeld

SPONSORPAKKET ‘KERS OP DE TAART’

20.000 euro

We vermelden jouw bedrijf als partner van het We Love Mariefonds op de website. Niet
sec logovermelding, wel vertellen we waarom jouw bedrijf het We Love Mariefonds
steunt. Uiteraard kan je dit ook delen op jouw bedrijfswebsite en jullie social mediakanalen, nieuwsbrief... Op deze manier kan je als bedrijf op jouw beurt vertellen over jullie
Corporate Social Responsibility-visie en -acties.
Logo op onze sponsorkaarten We Love Marie Kerstmarkt
Consumptiekaarten te waarde van € 1.000 We Love Marie Kerstmarkt
25 Popjes en 25 boeken die u kan schenken
Logo en naam op publiciteitsscherm gedurende het hele event
Op maat gemaakte radiospot (20sec) voor zenders: Radio Express
Email handtekening met logo WLMF waarop u als hoofdsponsor bent vermeld
Uw firma op al onze social media “ sponsord by”
Drone reclamespot van uw firma
100 popjes en/of boeken te schenken uit uw firmanaam aan de hospitalen of klanten,
familie en vrienden
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SPONSORPAKKET “MARIE”

40.000 euro

We vermelden jouw bedrijf als partner van het We Love Mariefonds op de website. Niet
sec logovermelding, wel vertellen we waarom jouw bedrijf het We Love Mariefonds
steunt. Uiteraard kan je dit ook delen op jouw bedrijfswebsite en jullie social mediakanalen, nieuwsbrief... Op deze manier kan je als bedrijf op jouw beurt vertellen over jullie
Corporate Social Responsibility-visie en -acties.
Logo op onze sponsorkaarten We Love Marie Kerstmarkt
Consumptiekaarten te waarde van € 1.000 We Love Marie Kerstmarkt
35 Popjes en 35 boeken die u kan schenken
Logo en naam op publiciteitsscherm gedurende het hele event
Op maat gemaakte radiospot (20sec) voor zenders: Radio Express
Email handtekening met logo WLMF waarop u als hoofdsponsor bent vermeld
Uw firma op al onze social media “ sponsord by”
Drone reclamespot van uw firma
500 popjes en/of boeken te schenken uit uw firmanaam aan de hospitalen of klanten,
familie en vrienden

DINER BISTROT BENOIT SPONSORAVOND
Aperitief en amuses
3-gangen menu met aangepaste wijnen
Koffie of thee
Voor een sponsorformule “op maat” kan U ons steeds contacteren.
Contact
We Love Mariefonds
Julie De Keersmaecker
julie@welovemariefonds.be
+32 476263684
www.welovemariefonds.be/
Vinusakker 94, 2930 Brasschaat
Ondernemingsnummer 0849.890.937
Volg ons ook op Facebook (en Instagram)
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Ik, (naam en voornaam van de ondergetekende), ................................................................................
verantwoordelijke voor het bedrijf/de zaak, ...........................................................................................
(naam van de zaak), wens ......................... EUR (ex 21% BTW) aan We Love Marie Fonds te
betalen voor publiciteit in overeenstemming met het sponsordossier.
Ik kies voor sponsorpakket type ……………………………………………………….....................................................
en/of volgende special(s): …………………………………….....................................................................................
Gegevens van de zaak:
Straat + nummer: .............................................................................................................................................
Postcode + gemeente: ..................................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................................................................................................................
E-mailadres: .......................................................................................................................................................
BTW-nummer:...................................................................................................................................................
Logo: Logo van het bedrijf of de zaak wordt opgestuurd naar info@welovemariefonds.be
Betalingswijze:
Via overschrijving op Iban rekeningnummer: BE24 3631 0121 9338 met vermelding
van naam van zaak + “Publiciteit WLMF 2022”
Contant (formulier hieronder wordt ingevuld en een kopie wordt aan u overhandigd
als ontvangstbewijs)
Betalingsbewijs/debetnota:
U ontvangt na ondertekening van de sponsorovereenkomst of overschrijving een
debetnota als betalingsverzoek of bewijs van uw bijdrage (ook voor de fiscus)
Bij contante betaling:
Hierbij bevestig ik, ondergetekende .......................................................................................................
vertegenwoordiger van de feitelijke vereniging We Love Marie Fonds VZW de som
van ................ EUR ontvangen te hebben van firma/zaak …………………………………………………………..

Opgemaakt te Kapellen op ....................... 2022
Naam + handtekening sponsor Naam + handtekening ontvanger

De ondertekende sponsorovereenkomst kan gemaild worden naar
info@welovemariefonds.be of +32 473.64.51.72
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