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Oriëntatiesport
De oriëntatiesport zouden we als volgt kunnen omschrijven: het al wandelend of al
lopend zoeken van gemerkte punten in een natuurlijk landschap, via een zelfgekozen
weg, met behulp van kaart en kompas, al dan niet in wedstrijdvorm. De deelnemers
trachten individueel op een onbekend terrein een aantal posten, die aangeduid zijn
op de kaart te bereiken. De route is niet op voorhand uitgestippeld. De posten zijn in
het terrein herkenbaar door duidelijke, oranje-witte bakens. Als bewijs dat je de post
hebt bezocht, breng je via een persoonlijke elektronische chip de juiste gegevens
mee. Het is de bedoeling om de omloop, bepaald door de bakens, zo snel en zo
correct mogelijk af te leggen.
Een dosis sport, een dosis natuur en een dosis observatievermogen, dat is het recept
voor de oriëntatieloper.
In de eerste plaats is oriëntatielopen een geschikte activiteit in de recreatieve
sportbeoefening. Deze sportvorm laat zich immers makkelijk aanpassen aan de
wensen en capaciteiten van uiteenlopende groepen, zoals families, trimgroepen en
wandelaars.
Uiteraard is oriëntatielopen ook een competitiesport. Deze bestaat uit een
individuele wedstrijd tegen de tijd. De afstand schommelt tussen 3 en 12 kilometer.
Het aantal posten varieert van +/- 6 tot +/- 25.
De laatste jaren kent het oriëntatielopen als competitiesport een toenemende
populariteit. Het hoeft geen betoog dat oriëntatielopen een milieuvriendelijke sport
is, waarbij de deelnemer in harmonie met de natuurlijke omgeving sport.
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Beste Sponsor
Oriëntatielopen is een sport met een sterke evolutie en koestert zelfs Olympische
ambities.
Jaarlijks organiseert men Wereld- en Europese kampioenschappen met tal van
nationale en internationale atleten. Een grote groep atleten van onze federatie strijdt
tevens mee voor de podiumplaatsen.
Onze federatie organiseert wedstrijden over gans Vlaanderen. Wedstrijden met
zowel een regionaal, nationaal als internationaal karakter.
Graag wensen wij een groep sponsors aan te betrekken en trachten wij hierdoor een
win win situatie te creëren voor beide partijen. Enerzijds biedt het u de mogelijkheid
meer kenbaarheid te geven aan uw bedrijf of product, anderzijds kunnen wij met uw
financiële bijdrage tal van activiteiten beter ondersteunen.
Voordelen om als bedrijf te sponsoren:
- promotie voor uw product of uw diensten
- uw maatschappelijk engagement in de verf zetten
- relatiemanagement en netwerking
- uw naam verbinden aan een dynamische, vernieuwende en vooruitstrevende
sport
- nieuwe klanten, relaties, doelgroepen bereiken
Wij hopen dat ook u ons in de toekomst wenst te steunen!
Wij hebben voor u verschillende sponsorformules uitgewerkt, die u verder in deze
informatiebundel kan terugvinden.
Hebt u als sponsor een eigen visie of voorstel, het kan!!! Wij maken graag voorstellen
op maat.
Sponsoring van activiteit(en) of jeugdstage(s) en wedstrijden behoren tot de
mogelijkheid.

U kunt steeds voor verdere inlichtingen terecht bij:
VVO secretariaat

vvo@orientatie.org

011/87 08 28

Wij danken u voor uw bijdrage en het vertrouwen in onze federatie.

Namens het bestuur.

Sponsordossier V.V.O. v.z.w.

www.orientatie.org

Sponsorformules
1. Starter (100,00 euro)
 Advertentie in het maandelijks tijdschrift van de federatie
 Logo op de sponsorpagina van de VVO website met
doorklikmogelijkheden
2. Basic (150,00 euro)
 Advertentie in het maandelijks tijdschrift van de federatie
 Logo op de sponsorpagina van de VVO website met
doorklikmogelijkheden
 Projectie op scherm tijdens meerdaagse wedstrijden
3. Standard (300,00 euro)
 Advertentie in het maandelijks tijdschrift van de federatie
 Logo op de sponsorpagina van de VVO website met
doorklikmogelijkheden
 Projectie op scherm tijdens meerdaagse wedstrijden
 Banner (door u aangeleverd) indoor en outdoor tijdens meerdaagse
wedstrijden en kampioenschappen
4. Premium (500,00 euro)
 Advertentie in het maandelijks tijdschrift van de federatie
 Logo op de sponsorpagina van de VVO website met
doorklikmogelijkheden
 Projectie op scherm tijdens meerdaagse wedstrijden
 Banner (door u aangeleverd) indoor en outdoor tijdens meerdaagse
wedstrijden en kampioenschappen
 Logo op de oriëntatiekaarten van meerdaagse wedstrijden en
kampioenschappen
 Mogelijkheid om een activiteit naar keuze te organiseren om uw bedrijf
en haar producten / diensten aan onze leden voor te stellen
5. Exclusive (1.000,00 euro)
 Advertentie in het maandelijks tijdschrift van de federatie
 Logo op de sponsorpagina van de VVO website met
doorklikmogelijkheden
 Projectie op scherm tijdens meerdaagse wedstrijden
 Banner (door u aangeleverd) indoor en outdoor tijdens meerdaagse
wedstrijden en kampioenschappen
 Logo op de oriëntatiekaarten van meerdaagse wedstrijden en
kampioenschappen
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 Mogelijkheid om een activiteit naar keuze te organiseren om uw bedrijf
en haar producten / diensten aan onze leden voor te stellen
 Meerbeurtenkaart voor uw personeel/relaties met een begeleide
initiatie (max. 10 personen)
 Uitnodiging op meerdaagse wedstrijden en kampioenschappen met
drankje

Technische gegevens
 Maandelijks tijdschrift
500 oplagen per maand
 Website
10.000 hits per maand
 Oriëntatiekaarten regionale wedstrijden
400 oriëntatiekaarten in vijfkleurendruk per week
 Oriëntatiekaarten meerdaagse wedstrijden
2000 oriëntatiekaarten in vijfkleurendruk
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Sponsorcontract
T.a.v.:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsoring seizoen 2011
U opteert voor sponsorformule:

1
2
3
4
5

Starter
Basic
Standard
Premium
Exclusive

100,00 euro
150,00 euro
300,00 euro
500,00 euro
1.000,00 euro

Na ontvangst van het sponsorbedrag op onze rekening (853-8815680-61), zal
het fiscaal attest aan u worden bezorgd.
Wij danken u oprecht voor uw steun en het vertrouwen in onze federatie en
hopen u graag te begroeten op een van onze komende evenementen.

Namens het bestuur

Namens de sponsor

Opgemaakt te:
Datum:
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Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten v.z.w.
H. Van Veldekesingel 150/77
3500 Hasselt
Tel.: 011/87.08.28
Fax: 011/87.08.26
E-mail: vvo@orientatie.org
Website: www.orientatie.org

1. VOORZITTER
Nijsten Noël
Sparrenstraat 65
3530 Houthalen
GSM: 0495/90.00.60
2. ONDERVOORZITTER
Bolsens Paul
Gentstraat 27
9170 Sint-Pauwels
Tel.: 03/776.99.17
3. SECRETARIS
Van Hees Jan
Gemeentestraat 13
2490 Balen
Tel.: 014/81.27.50
4. PENNINGMEESTER
Grauls Jacques
Goudfazantenlaan 20
3001 Heverlee
Tel.: 016/40.65.79
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