
 

 
Het turnfeest komt eraan en we willen alle toeschouwers een mooi programma 

boekje aanbieden. 
 
Ook jouw bedrijf kan hierin een plaats krijgen.  
Voor de som van 50 euro plaatsen we je logo in programmaboekje:  
A5 formaat – 1/4 bladzijde 

 
Ben je geïnteresseerd?  
Bekijk dan de sponsorovereenkomst onderaan deze nieuwsbrief of op de 

website van onze turnkring. Graag voor  24 april de nodige info doorsturen 
naar: info@turnkring.be. 

 
Hartelijk dank  
Werkgroep turnfeest 

 
Nog even de info ivm het turnfeest zelf meegeven: 

• Generale Repetitie:   zaterdag 11 mei 2019    Aanwezig om 8.15 u – 8 u 30 start repetitie  
Einde voorzien om 12.00u 

Meebrengen                     water, iets om te eten, kledij voor het turnfeest 

We starten met de kleuters, deze mogen nadien (max tot 9u) naar huis want het wordt nog een lange     
dag. 

• Turnfeest   11/05/2019 De 1ste voorstelling begint om 14u. (DUS: aanwezig om 13 u 15) 
    De 2de voorstelling begint om 19u. (DUS: aanwezig om 18 u 15) 

Meebrengen op het turnfeest:   - Water, eventueel boterhammen 
       - Rekkertjes, speldjes, haarborstel  (genaamtekend in zakje aub) 
     - kledij turnfeest   (genaamtekend aub)  

              - eventueel een boek, spelletje …            GEEN WAARDEVOLLE 
VOORWERPEN! 

              - Jullie goede humeur en mooiste glimlach! 
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Om alles vlot te laten verlopen, vragen wij de ouders zich niet naar de kleedkamers of turnzaal te begeven 
tijdens de voorstelling. Tussen de 2 voorstellingen en de generale repetitie vragen we om de kinderen 
even mee te nemen naar huis, omdat de zaal en de kleedkamers moeten opgeruimd worden.  

• Kaartenverkoop turnfeest!!! 
BELANGRIJK: KAARTEN KUNNEN ENKEL OP DEZE DATA GEKOCHT WORDEN. Deze kunnen NIET 
gereserveerd worden via mail of telefoon. De kaarten kunnen enkel CASH betaald worden. 

  VRIJDAG 26 april 2019 van 17u00 tot 21u00 en ZATERDAG 27 april 2019 van 10u00 tot 13u00 in het 
onthaal van het sportcomplex Schotte 

• HELPERS 

Een turnfeest kan enkel tot stand komen met heel wat hulp. Indien er ouders graag een handje 
toesteken, mogen zij steeds mailen naar vrijwilligers@turnkringaalst.be . Er zijn heel wat posten 
beschikbaar: 

- Hulp oppas kleuters (toezicht houden, mee helpen aankleden, …) 
- Verhuis materiaal tijdens show ( materiaalploeg)  
- Verkopen van drank, snoep, turnpakken, jetons 
- Kaarten ontvangen ingang  
- …   
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Sponsorovereenkomst K.T. Aalst v.z.w. 
 

Sponsorovereenkomst “CLUBEVENT/ turnfeest 11/05/19” 

De ondergetekenden: 

De sportclub Koninklijke Turnkring Aalst v.z.w., gevestigd te Leo De Bethunelaan nr 38 , 9300 Aalst, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Tine Uvin, voorzitter, 

hierna te noemen “de sportclub” 

en, 

………………………………………………, gevestigd ……………………………………………………………..  

rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………., 

 hierna te noemen “de sponsor”. 

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

ARTIKEL 1 AARD EN INHOUD 

De sponsor zal de sportclub sponsoren door middel van de hieronder opgesomde mogelijkheden:  

 
Tegenprestatie van de sportclub Prestatie van de 

sponsor 

Vermelding logo sponsor in programmaboekje (A5 formaat – 1/4 
bladzijde) van elk clubevent. 

 

 
* Prestatie van de sponsor :  

- Betaling van 50 €, cash of op rekening van K.T.Aalst: BE81 7440 6273 3024,  binnen de week 
na het ondertekenen van het contract. 

- Doormailen van het logo naar de: info@turnkringaalst.be 
- Gesponsorde goederen en/of diensten zijn vermeld in bovenstaande overzicht onder artikel 

1 “aard en inhoud”. 
 
Overeengekomen en opgemaakt in tweevoud, op datum van ………………………………… 

De sponsor,       De sportclub, 

…………………….                                  Tine Uvin 

                                                 Voorzitter 
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