
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASISPAKKETTEN 
 

• Pakket 1 (€ 100) : 

je bezit (van de vorige jaren) reeds een gepimpte VID (Very Important Duck, = grote eend) die je 
opnieuw mag inzetten in de VID-race en je mag een spandoek hangen aan de nadarafsluiting 
langsheen de Oude Dender en dit tijdens de ganse duur van de happening. 
Je naam en logo worden bovendien vermeld op onze website (www.kiwanisdendermonde.eu) en 
op de LED-schermen. 
 

• Pakket 2 (€ 125) : je ontvangt een nieuwe VID die je eigendom blijft en die je mag pimpen. 

Verdere voordelen zoals pakket 1. 
 

SPECIALS 

• Pakket 3 - brons (€ 250) : 

Bovenop de voordelen van pakket 2 ontvang je 30 loten - ieder lot heeft 2 nummers en een 
waarde van 5€ - waarbij deze kans maken op één of meer van de vele mooie prijzen. Voor elk 
lotje worden twee kleine eendjes ingezet in de race. 
Een grote eend (VID) wordt door KIWANIS in brons gelakt om in jouw bedrijf te kunnen uitstallen 
en je ontvangt een extra VID om te pimpen. 
Bovendien: 
- 1 fles champagne in de VIP-tent aan de Dender (na de race) 
 

• Pakket 4 – zilver (€ 500) : 

Voordelen zoals pakket 3 maar met zilveren VID en 60 loten in plaats van 30. 
Bovendien: 
- uw logo op onze Promo-wagen die vanaf midden februari in de stad en regio zal rondrijden 

 

• Pakket 5 – goud (€ 1.000) : 

Voordelen zoals pakket 4 maar met gouden VID. 
Bovendien: 
- 90 loten (in plaats van 60 loten) 
                                                                                                                   (meer op ommezijde →) 

  

http://www.kiwanisdendermonde.eu/


 
 
- 2 flessen champagne in de VIP-tent aan de Dender (na de race) (in plaats van 1 fles) 
- Vermelding vanaf bestelling op lokale Facebook Advertenties in en rond groot 
Dendermonde. 
 

• Pakket 6 – diamant (€ 1.500) : 

Voordelen zoals pakket 5, met volgende extra’s: 
- parelmoer gelakte VID 
- 2 extra VID’s om te pimpen 
- 120 loten (in plaats van 90 loten) 
- etentje voor 2 personen 
- 1 super VID (200 x 150 cm), gepimpt met uw reclame die op de Dender wordt 
geplaatst 14 dagen vóór de race (deze eend blijft wel eigendom van Kiwanis)  

 

• Pakket 7 – briljant (€ 2.000) : 

Voordelen zoals pakket 6, met volgende extra’s: 
- parelmoer gelakte VID 
- 3 extra VID’s om te pimpen (in plaats van 2) 
- 150 loten (in plaats van 120 loten) 
- 3 flessen champagne in de VIP-tent aan de Dender (na de race) in plaats van 2 flessen) 
- etentje voor 4 personen (in plaats van 2 personen) 
- 1 super VID (300 x 300 cm), gepimpt met uw reclame die op de Dender wordt 
geplaatst 14 dagen vóór de race (deze eend blijft wel eigendom van Kiwanis) 

 
 
  
De VID’s worden bezorgd door een lid van Kiwanis na ontvangst van het verschuldigde 
bedrag hetzij cash, hetzij door storting op rekening BE03 1430 9606 7184 van Kiwanis 
Beyaert. 
 
Je kan zelf ook een bestelling plaatsen op onze website www.kiwanisdendermonde.eu 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPONSORPAKKET EENDJES RACE KIWANIS 2020 
 
Ik kies voor Pakket nr. ….…. (nummer invullen) 
en betaal cash / schrijf over op rek.nr BE03 1430 9606 7184 van Kiwanis (schrap wat niet past) 
de som van ………………………... € 
 
Bedrijfsnaam: …………….…………………………………………….. 
Voornaam en familienaam : …………………………………………………………… 
adres:  …………………………………………………………………………………………………….. 
KBO- of BTW-nummer : …………………………………………………………… 
e-mail :  ……………………………................................. @ ………………………………….. 
telefoon : …………………..……………………………………… 
 
Datum:   ….. / ….. /2020 ( + Handtekening) 
 
Ontvangen door (lid Kiwanis Beyaert / ID) : ……………………………………………………………………………………….. 


