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WAAROM “ vzw PLUS & CO ” ? 
Enkele ouderparen waren bezorgd over de toekomst van hun kinderen. Kunnen ze terecht in de volwassenwerking? 
Kunnen specifieke zorgnoden ook in de toekomst voldoende aangeboden worden? Komen ze terecht in een 
homogene groep die voldoende aansluiting vind bij elkaar en de begeleiding? 
 

Deze vragen werden voorgelegd aan de zorginstellingen waar ze tijdens de schoolperiodes verblijven. De wil om 
oplossingen te bieden naar een volwassenwerking toe was aanwezig maar het was duidelijk dat er geen garanties 
gemaakt konden worden. Dit heeft er dan toe geleid dat de ouders het initiatief genomen hebben tot de opstart van 
“vzw Plus & Co”. 
 

Het doel: een project waarin de regie volledig in de handen van de ouders kan blijven en waar vzw Plus & Co voor 
iedere gast zal streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid, levenskwaliteit, warmte, comfort, inclusie, enz. . 
Kortom, datgene waar iedereen behoefte aan heeft. 
 

Een team van ouders, zorgverleners, familie, vrienden, buren, vrijwilligers en sympathisanten die er voor zorgen dat 
onze gasten 24 op 24 en 7 op 7 op hen kunnen terugvallen. 
 

Streefdatum om operationeel te zijn en te voorzien in huisvesting, dagbesteding en professionele zorg = 2028. 
 
Op 1 april werd de vzw officieel opgericht en hopen we dat we samen met en dankzij jullie ons project kunnen 
realiseren. We danken jullie alvast om de tijd te nemen om ons dossier te bekijken en  hopen jullie snel als een 
partner te mogen ontvangen. 
 
Een investering die voor altijd zijn waarde zal houden want … een investering van het hart geeft je een warm gevoel 
voor de rest van je leven.   
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KERNWAARDEN 

CONTINUITEIT: 24/24 en 7 dagen op 7 een leven lang. 

De vraag "wat als wij er niet meer zijn" mag voor geen enkele ouder een zorg zijn. We bieden een thuis, een heel 
leven lang. 

COMMUNICATIE 

De doelgroep zijn gasten die nood hebben aan communicatie-ondersteuning omwille van hun verstandelijke 
beperking. 
Communicatie op maat: 

- Vlaamse gebarentaal VGT 
- Gesproken taal 
- Visuele ondersteuning 
- Aanbod Vlaamse gebarentaal voor mensen uit hun omgeving 

COMFORTABEL LEVEN 

Samen met de gasten creëren we een leefomgeving en dagbesteding die aangepast en gestructureerd is aan hun 
noden. Samen leven met ruimte voor hun eigen privacy. 

CONNECTIE 

Een thuis waar ze zowel te gast als gastheer of gastvrouw kunnen zijn. Het creëren van een warme connectie tussen 
elkaar. Een sterk netwerk van familie, vrienden, zorgverleners, buren, vrijwilligers, sympathisanten, … 
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ONZE GASTEN 

 

 

 
Bij de opstart van de vzw werd snel duidelijk dat onze zorgen om de toekomst van onze kinderen gedeeld werden 
met de meeste ouders van een kind met extra zorgnoden. Snel waren we al met zeven kinderen die mee willen 
stappen in het project.  
 
Ouders die ook op zoek zijn naar een oplossing voor hun kind als zij/hij volwassen is en denken dat het verhaal van 
Plus en Co op haar/zijn lijf geschreven is kunnen ons steeds contacteren. 

 
Om het project betaalbaar te kunnen houden streven we naar een leuke woon- en leefomgeving voor 10 à 12 
kinderen. 
 
De meeste mensen draaien zich eens om als ze onze kinderen zien. Want ja, ze zijn anders. Ik zou zeggen blijf je 
omdraaien maar keer ze nooit de rug toe! Ze hebben je steun nodig. 
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Xander   Heist op den Berg 

Xander is een lieve jongen, die soms op een uitdagende manier de aandacht opeist van de anderen. Hij is zeer graag 
buiten in de tuin. Daar kan hij tot rust komen door gewoon wat rond te hangen/wandelen, eens met de bal te spelen 
op zijn niveau (voetbal, basket) schommelen. Het liefst van al gaat hij graag naar het zwembad om in het water 
spelen. Ook op restaurant gaan is één van zijn favoriete bezigheden. Hij lust dan ook bijna alles! s’ Avonds zit hij 
graag samen voor TV. Niet speciaal om TV te kijken, want hij kan het verhaal niet volgen, maar om gezellig samen te 
zijn, liefst met een zak chips en een cola. Als hij iets heeft aangeleerd, is hij best trots. Zo zet hij nu graag koffie! 
Hopelijk komen jullie eens een tasje koffie drinken als ons “plus & co-huis” er staat! 

Aaron    Scherpenheuvel-Zichem 

Aaron is een jonge gast met een vrolijke uitstraling. Hij voelt zich goed in een omgeving en situatie die voor hem 
duidelijkheid geeft. Contact maken met mensen is voor hem wat moeilijk in het begin maar van zodra hij mensen 
wat beter leert kennen stelt hij zich helemaal open en verovert hij hun hart. Iedereen is zijn vriend maar op de eerste 
plaats komen zeker zijn grote broer en zus. Zoals alle jongeren heeft hij ook wel wat toekomstdromen. Als hij zijn zin 
mag doen staat hij het liefst op een voetbalveld of gaat hij graag skiën. Zijn favoriete vakantieland is Oostenrijk. 

Feyruz   Leuven 

Feyruz is een supertoffe meid die weet wat ze wil. Ze danst graag en is daarnaast ook een echte modekenner. Als ze 
mee mag gaan shoppen is ze er graag bij. Playstation, gsm en IPad kennen voor haar geen geheimen. Als ze tot rust 
wil komen vind ze het super om mooie tekeningen te maken en om te gaan schommelen.  

Hilke    Hoepertingen 

Hilke is een creatieveling. Tekenen, knutselen en creatief bezig zijn is voor haar ontspanning. Ze is zeer sociaal, 
geniet van de kleine deugden van het leven samen met anderen. Als ze in de buurt van paarden is straalt het geluk 
van haar af. Een toffe sportieve meid die graag in de natuur verblijft. 

Tuur    Begijnendijk 

Tuur is een dierenliefhebber. Later diertjes kunnen verzorgen zou hij top vinden. Op sportief vlak zet hij zijn beste 
beentje voor bij de G-handbal. Een knuffelaar die iedereen graag ziet. 

Ewan    Oudsbergen 

Ewan is lieve, zachte jongen, hij is heel begaan met iedereen en helpt andere graag. Hij werkt graag eens met hout 
om dingen te maken. Vogelhuisjes, hokjes voor dieren tot stoelen en kleine tafeltjes. Met een houtoverschot kan hij 
al heel wat maken! Koken doet hij ook wel eens graag. 

Davina   Dilsen-Stokkem 

Davina is een behulpzame meid, altijd klaar voor de anderen. Ze doet graag sporten zoals voetbal, turnen en 
zwemmen. Playstation en gsm kennen ook voor haar geen geheimen. Eigenlijk zoals alle jongeren van haar leeftijd. 
Soms kan ze verassend uit de hoek komen met een mooie tekening, een kunstenares.. 
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PROJECT: het grote doel 
Droom groot hebben ze ons gezegd … en dat doen we. Het gaat immers om ons kostbaarste bezit: onze kinderen! 
Na een vragenronde hebben we de krijtlijnen van ons doel uitgezet. We zijn er ons van bewust dat dit een traject 
met vallen en opstaan zal zijn maar de motivatie om Plus & Co te doen slagen is zo groot dat falen voor ons geen 
optie is en we er van uitgaan dat ook de volgende generaties van onze doelgroep niets te kort zullen komen. 

Continuïteitsgarantie 

Continuïteitsgarantie, ook als familie zou wegvallen en zowel voor woon- als zorgaanbod. 
Onze gasten zo lang mogelijk of zo lang als wenselijk in het project kunnen wonen. Als een bewoner zou verhuizen 
voorzien in ondersteuning indien wenselijk. 

Zorggarantie - communicatie 

Zorggarantie afgestemd op ieders behoeften. De hoeveelheid en verdeling van de nodige zorg wordt bepaald door 
een zorgverstrekker. Solidariteit primeert maar steeds zonder afbreuk te doen aan ieders individuele behoeften. 
Onze doelgroep heeft nood aan extra communicatie ondersteuning met de Vlaamse gebarentaal.  

Dagbestedingsgarantie 

Indien onze gasten niet extern kunnen deelnemen aan dagbesteding zal er een dagbesteding in huis voorzien 
worden. (poetsen, koken, cafetaria, dierenverblijf verzorging, tuinwerken,…). Sporten op hun eigen niveau en 
volgens hun interesses. 

Buurtwerking – inclusie 

Wij horen erbij! De buurt van in het begin betrekken bij het project. Bij onze zoektocht naar een locatie voor ons 
project is het van belang na te gaan of het project mee gedragen kan worden door de buurt. Mogelijks kunnen we 
mee helpen om een fijne omgeving te creëren. Waar heeft de buurt nood aan of baat bij? Kan een polyvalente 
ruimte gebruikt worden om buren uit te nodigen, activiteiten te organiseren? 
Een goede samenwerking met lokale handelaars en stadsdiensten… 

Gebouw - locatie 

Onze gasten die reeds instappen wonen nu verspreid over de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en 
Limburg. 
Gezien de locatie van de zorgverstrekker waar we mee wensen samen te werken, de herkomst van de kinderen en 

de vlotte bereikbaarheid lijkt Hasselt stad of de noordelijke randgemeenten de regio waar we terecht willen komen. 
Bijkomend voordeel is dat onze kinderen momenteel in een leefgroep en school te Hasselt verblijven tijdens de 
schoolperiodes en daar regelmatig om hun zelfredzaamheid te versterken op stap gaan naar winkels, markt,… 
 

Het gebouw zelf zal maatwerk worden in functie van het vastgoedaanbod. Mogelijks en hopelijk aanbod via lokale 
besturen. Het concept van een leefgroep waarin vele zaken gemeenschappelijk gedaan kunnen worden maar waar 
onze gasten, die dan volwassen zijn, tijd en ruimte voor zichzelf kunnen hebben. Een eigen kamer (studio) met 
gescheiden slaap-, wasgelegenheid, een zithoekje, minikitchenette. 
Een polyvalente ruimte, een ontmoetingsplaats voor buurt, familie, … lijkt opportuun om inclusie zoveel mogelijk 
een kans te kunnen geven. Als er dan nog ruimte is voor een leuke tuin met wat diertjes lijkt ons dat helemaal top. 
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FINANCIEEL 
Het financiële plaatje moeten we opsplitsen in 2 grote posten: 
Enerzijds hebben we de infrastructuur voor 10 à 12 gasten anderzijds hebben we het operationele. Het operationele 
van 24/24 en 7/7 zorgondersteuning. 
 
Voor de infrastructuur rekenen  we enerzijds op lokale besturen en op bedrijven om de kosten te kunnen drukken 
tijdens de bouw- en/of verbouwwerken. Een raming op basis van de huidige eenheidsprijzen brengt ons toch al snel 
op een kost van ong. 2.900.000€.  
 
Als het gebouw er staat begint het echte werk en leven pas voor onze gasten. Hier zullen personeelskosten voor 
zorg, onderhoud en dagbesteding een grote hap uit ons budget gaan halen. Voor een stuk zal dit in solidariteit met 
onze gasten hun toegekende budgetten moeten bekostigd worden (hopelijk krijgen ze die snel toegewezen en 
komen ze niet op een wachtlijst terecht). Voor alle kleine extra’s zullen er nog heel wat activiteiten volgen in de 
toekomst. 

SPONSORDEALS 

Peter- meterschap 

1. Een engagement om Plus & Co te steunen door middel van een vast bedrag per maand/jaar. 
2. 20,00 €/mnd.:  

a. vermelding logo op website Plus & Co 
b. Uitnodiging activiteiten 

3. 75,00 €/mnd.: 
a. vermelding logo op website Plus & Co 
b. Uitnodiging activiteiten 
c. Gebruik van logo Plus & Co om je te kunnen profileren als sociaal geëngageerd bedrijf in je 

briefwisseling. Mail, website, folders, … 
4. 150,00 €/mnd. of meer: 

a. vermelding logo op website Plus & Co 
b. Uitnodiging activiteiten 
c. Gebruik van logo Plus & Co om je te kunnen profileren als sociaal geëngageerd bedrijf in je 

briefwisseling. Mail, website, folders, … 
d. Maatwerk volgens overleg 

5. Jaarlijkse ondersteuning evenementen: vb. toelevering materiaal of diensten voor jaarlijks Plus & Co café / ontbijt 

a. Te bespreken 

Opmerking: verder in  het dossier is een niet limitatieve lijst opgenomen van zaken die we voor onze activiteiten van 
zaterdag 10 September 2022 kunnen gebruiken. 
 
Ik ondergetekende ……………………………………………….. zeg toe voor optie …. voor een bedrag van …….. , …….. €/mnd. Dit 
mag Jaarlijks/maandelijks (schrappen wat niet past) gefactureerd worden met de vermelding “Peter/meterschap vzw 
Plus & Co” 
 
Handtekening 
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niet limitatieve lijst van zaken die we voor onze activiteiten van zaterdag 10 September 2022 kunnen gebruiken. 
Voor de activiteiten zijn er een heleboel zaken die we nodig hebben. Leuk zou zijn dat we alles gesponsord krijgen. Hieronder 
alvast een lijst (misschien denken jullie nog aan dingen).  
 

1. Drank- en eetkaart + visualisatie in VGT op schermen (via leefgroep filmpjes van onze kids – Pim wil hier aan mee 
werken) 

2. Schermen voor projectie menukaarten in gebarentaal. Met VGT door onze KIDS: gebaren zoals bv. koffie, thee, cola, etc  
3. Presentatie projectie: project + sponsors in beeld (projector buiten en binnen) 
4. Prijslijsten 
5. Drank- eetkaarten (kan met vermelding van een sponsor) 
6. Wegwijzers van Parking naar zaal: 5 Stuks 
7. Koffie (voor perculator) 
8. Thee 
9. Cava 
10. Bieren: flesjes want we hebben geen tapinstallatie ter beschikking 
11. Frisdranken: Cola, limonade, fruitsap, chocomelk (ontbijt + café) 
12. Chips en andere versnaperingen 
13. 250 eieren om te koken 
14. Tafels (via stad Hasselt?) 
15. Stoelen (via stad Hasselt?) 
16. Tent (via stad Hasselt?) 
17. 500 Sandwiches (100 stuks OK – nog 400) 
18. 500 pistolets (OK) 
19. 500 choco pakjes 
20. 500 botertjes / of grote? 
21. 500 koffiekoeken 
22. 500 croissants 
23. 500 confituur pakjes 
24. 250 sneetjes kaas (OK) 
25. 250 sneetjes hesp (OK)  
26. Kip curry 
27. Vleessalade 
28. Andere? 
29. Yoghurt 
30. Rijstpap 
31. Fruit 
32. Taart 
33. Onderleggers (zie verder in sponsordossier) 
34. 1000 Servetten 
35. vuilzakken 
36. Suiker 
37. Zoetstof 
38. Koekjes voor bij koffie 
39. Wc-papier 
40. Enveloppen voor alles prijs tombola 
41. Tombola nummers 
42. Tombola: alles prijs tombola. Enveloppen/lotjes laten verkopen door onze kids tijdens ontbijt en Plus & Co café 
43. Prijzen voor alles-prijs tombola tijdens ontbijt- en plus & Co café. 
44. 1 of meerdere grotere prijzen om te verloten onder al diegene die de wandeltocht sponseren 
45. … 

 
Tegenprestatie van Plus & Co kan besproken worden in functie van de sponsoring die er tegenover staat. 
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Flexibele sponsormogelijkheden 

Andere sponsormogelijkheden op maat van je bedrijf. 

Mogelijks kan je bedrijf ons op een andere manier steunen of wil je als bedrijf je profileren als een sociaal 
geëngageerde onderneming door met vzw Plus & co een partnership op maat af te sluiten.  
Contacteer ons vrijblijvend en we kijken naar wat er voor beide partijen mogelijk kan zijn. Onze specialiteit met onze 
gasten is nu toch net “maatwerk”!  
 
Ik ondergetekende ……………………………………………….. zeg toe voor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als tegenprestatie van Plus & Co verwachten we:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening sponsor 
 
 
 
 
 
Goedkeuring bestuur vzw Plus & co 
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T-shirt – Polo  

T-shirts en polo’s van Plus en Co zullen enerzijds gebruikt worden tijdens de evenementen door de vrijwilligers en 
anderzijds zullen deze doorlopend aangeboden worden via onze website. Ze zullen beschikbaar zijn in mannen en 
vrouwenmodellen van XS t/m XXL.  Achteraan op de T-shirts/polo’s is er plaats voorzien voor sponsors. De 
sponsorbedragen zijn geldig tot en met 250 stuks. Daarna kan sponsering hernomen worden voor dezelfde bedragen 
of komt de ruimte terug vrij voor nieuwe sponsors. Voor de eerste bestelling voorzien we een oplage van 100 stuks. 

  
 
Prijzen: 
Voor oplage van 100 t/m 250 stuks: 

- 325,00 € excl. BTW  per vak 
- 600,00 € excl. BTW voor 2 vakken 
- 1150,00 € excl. BTW voor 4 vakken 
- 1675,00 € excl. BTW voor 6 vakken                                                                                                       

UITVERKOCHT 

Per gesponsord vak zal de sponsor                                                 
Een T-shirt ontvangen. 
                                                                
 
 

 
 
 
 
Ik ondergetekende ……………………………………………….. zeg toe voor …. Vakken voor oplage 100 t/m 250 stuks. Voor een 
bedrag van …….. , …….. €. Dit mag gefactureerd worden met de vermelding “sponsoring T-shirt vzw Plus & Co” 
Ik ontvang in ruil graag 1 T-shirt per gesponsord vak. 
 
Model (m/v) XS S L XL XXL                 Handtekening: 

M □   V □ □ □ □ □ □        

M □   V □ □ □ □ □ □ 

M □   V □ □ □ □ □ □ 

M □   V □ □ □ □ □ □ 
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Bestelbon T-shirts Plus & Co 
Ons steunen en genieten van een mooie outfit? Dat kan bestel een T-shirt via onze website of bezorg via onderstaand 

formulier aan iemand van ons bestuur. Als de T-shirts geleverd zijn krijg je bericht en kunnen deze afgehaald worden bij 

één van onze leden of tijdens een activiteit van Plus & Co. 

Bestelling is definitief na betaling op Rek.-nr. KBC: BE58 7330 6484 9479 met vermelding “naam-voornaam-t-shirt”   

    

                           
       Type: POLO – 22€/stuk                       Type: T-shirt – 15€/stuk 

VOORNAAM NAAM  BEDRIJF  

EMAIL  TEL.   STRAAT + NR 

POSTCODE GEMEENTE BTW-NUMMER 

Verkoper Plus & Co:  HANDTEKENING KOPER  

Ik bestel: 
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Activiteiten 2022 

De vzw Plus & Co die sedert 1 april 2022 is opgestart kan eindelijk van start gaan. Voor onze eerste activiteiten 
hebben we een paar mooie voorstellen. De aankondigingen gaan reeds rond en de respons en de positieve reacties 
op ons verhaal krijgt zeer goede weerklank bij de mensen. Een mediacampagne die we via social media, pers en onze 
partners opzetten zal eerstdaags gelanceerd worden. Tijdens de activiteiten kunnen er reclameboodschappen 
geplaatst worden tussen de info die geprojecteerd zal worden tijdens het ontbijt en Plus & co café. 
 

Onze activiteiten: 

Vrijdag 9/9/2022   –   Vrijdag 30/9/2022 

Sponsortocht van Scherpenheuvel-Zichem (België) → Hasselt … Kaiserslautern … Lermoos (Oostenrijk) 

Drie sympathisanten stappen naar Oostenrijk ten voordele van Plus & Co. Er is één persoon (afwisselend) die met de 
kampeerwagen volgt terwijl de andere 2 stappen. Het doel is om minimaal een afstand van 650 km te stappen. Alle 
sponsorgelden zullen integraal naar het project van Plus & Co gaan. 
 

Zaterdag 10/9/2022 - Start 9:00 uur en 10:30 uur 

Ontbijt 

Locatie: KIDS Hasselt 

Borggravevijverstraat 9 – 3500 Hasselt 

Wat is er beter om mee te starten om Plus & Co kenbaar te maken? ….. Juist een overheerlijk ontbijt! 
Wat hebben we jullie te bieden: Brood, gebak, zoetigheden, beleg, dessert  en 1 consumptie 

- Een Plus & Co kids ontbijt: 12 € 
- Een Super Plus & Co ontbijt: 20 € 

Een volwassen portie lekkers 
 

Uiteraard kan je ter plaatse ook nog een glaasje cava erbij bestellen om er een echt luxe ontbijt van te maken!   
 

Zaterdag 10/9/2022 - Start 11:00 uur tot 18:00 uur 

Plus & Co cafè 

Locatie: KIDS Hasselt 

Gezellig samenzijn met een hapje, drankje en leuke animatie 
Plus & Co leren kennen in een gemoedelijke sfeer. Een babbelcafé waar je ook kan kennismaken met onze gasten die 
we, ieder op hun niveau, zullen laten meegenieten en laten helpen op dit feestje. De kans om kennis te maken met 
andere sympathisanten, medesponsors, …   
 
  

http://www.plusenco.be/
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Sponsordeals activiteiten 2022 

Folder/affiches: (4 vakken beschikbaar) – definitief ontwerp zal voorgelegd worden aan sponsors! 

Prijzen voor oplage van minimaal 5000 stuks voor folders en 500 stuks voor affiches: 

- 200,00 € excl. BTW  per vak      UITVERKOCHT 
 

AFFICHE 
 
 
 
 

http://www.plusenco.be/
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 FOLDER 
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Reclame op Ford Nugget kampeerwagen: (vakken: 2x8 aan zijkanten + 4 aan achterzijde beschikbaar) 

De kampeerwagen zal gebruikt worden tijdens de sponsortocht naar Lermoos. Na de eerste etappe houden we halt 
in Hasselt en zal deze goed zichtbaar aan de inkom staan tijdens ons ontbijt en Plus & Co café. Om de pers te woord 
te staan trachten we dit te doen voor de kampeerwagen. Uiteraard zullen we tijdens de tocht dagelijks kort verslag 
uitbrengen en zorgen dat de reclame goed in beeld komt. 
 
Prijzen: 
Voor zijkanten op beide zijden 

- 400,00 € excl. BTW  per vak 
- 750,00 € excl. BTW voor 2 vakken 
- 1125,00 € excl. BTW voor 3 vakken 
- 1500,00 € excl. BTW voor 4 vakken 
- 1875,00 € excl. BTW  voor 5 vakken 
- 2250,00 € excl. BTW voor 6 vakken 
- 2625,00 € excl. BTW voor 7 vakken 
- 3000,00 € excl. BTW voor 8 vakken 

Voor achterzijde 
- 400,00 € excl. BTW  per vak 
- 750,00 € excl. BTW voor 2 vakken 
- 1125,00 € excl. BTW voor 3 vakken 
- 1500,00 € excl. BTW voor 4 vakken 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ondergetekende ……………………………………………….. zeg toe voor …. Vakken op zijkant/achterzijde (schrappen wat niet 

past). Voor een bedrag van …….. , …….. €. Dit mag gefactureerd worden met de vermelding “sponsoring reclame 
voertuig vzw Plus & Co” 
 
Handtekening 
 
  

http://www.plusenco.be/
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Onderleggers voor ontbijt en Plus en Co café – A3-formaat – vak ±70x45mm 

Prijzen voor oplage van 2000 stuks: 
- 40,00 € excl. BTW  per vak 

 

 
 
Ik ondergetekende ……………………………………………….. zeg toe voor …. Vakken op zijkant/achterzijde (schrappen wat niet 

past). Voor een bedrag van …….. , …….. €. Dit mag gefactureerd worden met de vermelding “sponsoring reclame 
onderleggers ontbijt vzw Plus & Co” 
 
Handtekening 
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Andere sponsormogelijkheden op maat van je bedrijf tijdens evenementen: 

- Plaatsen reclame tijdens evenementen Plus & Co 
- Tombolaprijzen enveloppen verkoop tijdens café 
- 2 grotere prijzen om te verloten aan sponsors  
- Ondersteuning ontbijt door bv. schenking croissants, pistolets, beleg, fruit, … 
- … 

 
 
Ik ondergetekende ……………………………………………….. zeg toe voor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als tegenprestatie van Plus & Co: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening 
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SPONSORCONTRACT 

 
Tussen ondergetekenden: 

Plus & Co vzw 

Veststraat 63, 3271 Zichem 

(Scherpenheuvel-Zichem) 

Ondernemingsnummer: BE0784.638.245 

, hierna genoemd de vzw 
 

Bedrijf 

Straat + nr.:  
Postcode + gemeente:  
Ondernemingsnummer:  
 
Vertegenwoordigt door  
Hierna genoemd “sponsor” 
  
wordt overeengekomen wat volgt: 
 
VOORWERP VAN OVEREENKOMST 
Deze overeenkomst heeft betrekking op de sponsoring van de werking van de vzw 
  
VERBINTENIS VAN DE SPONSOR 
De sponsor verbindt zich tot een financiële ondersteuning van …………………+ 21% BTW. De sponsor zal het hierboven vermeld 
bedrag storten op Rek.-nr. KBC: BE58 7330 6484 9479 van de vzw en dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur. De 
sponsor stort het bedrag in één keer. Bij niet-betaling op de overeengekomen datum is de vzw uitdrukkelijk van rechtswege 
gerechtigd om deze sponsorovereenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten om de uitvoering van de 
betalingsverbintenis van de sponsor in rechte na te streven. De sponsor kan zich niet beroepen op terugbetaling van het 
volledige of een gedeelte van het gestorte jaarbedrag. De sponsor bezorgt zijn logo aan de vzw. De sponsoring verschaft de 
sponsor geen enkel eigendomsrecht of enig ander recht op het met de sponsorgelden aangekochte goederen. 
  
VERBINTENIS VAN DE VZW 
De vzw verbind zich er toe de afgesproken tegenprestatie volgens toegevoegd document na te komen. 
Hier kunnen eventueel bijkomende specifieke afspraken ingevuld worden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
BOEKHOUDING 
De vzw houdt van alle inkomsten en uitgaven een open boekhouding. Alle boekhoudkundige verrichtingen alsook de 
eindafrekening kunnen op afspraak door de sponsor worden ingezien. De vzw zal zich onthouden van handelingen en/of 
gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de sponsor in diskrediet kan worden gebracht.  
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NIET OVERDRAAGBAARHEID 
Het is de sponsor niet toegestaan de bij deze overeenkomst toegekende rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een 
derde. 
 
EINDE VAN DEZE OVEREENKOMST 
De overeenkomst kan worden beëindigd voor het verstrijken van de hierboven vermelde duurtijd indien: 
 één van de partijen failliet gaat, een gerechtelijk akkoord moet sluiten of ontbonden wordt 
indien de publiciteit die de vzw voert zou verboden worden door een overheidsbeslissing of door de wet. De vzw behoudt zich 
daarnaast het recht om deze overeenkomst te beëindigen voor het verstrijken van de hierboven vermelde duurtijd indien: 
de sponsor negatief in de publiciteit zou komen wegens gedragingen die de belangen van de vzw zouden schaden, 
 de vzw kennis neemt van strafrechtelijke onderzoeken die gevoerd worden tegen de sponsor of zijn vertegenwoordigers. 
Opzegging dient te gebeuren bij aangetekende brief onder vermelding van de reden van de tussentijdse beëindiging. Ingeval van 
een tussentijdse beëindiging vindt onder geen enkel beding een terugbetaling plaats van het betaalde sponsorbedrag. 
  
GESCHILLEN 
Bij eventuele geschillen in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in goed overleg tot een oplossing 
komen. Indien betwistingen niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, is de rechtbank te Hasselt bevoegd. 
  
Opgemaakt te ……………….…………………… op dd. .. ../ .. .. / .. .. .. .. 
  
Elk van de partijen verklaart één exemplaar van deze sponsorovereenkomst ontvangen te hebben. 
  
  
Voor de vzw                                                                                      Voor de sponsor 
Bestuurder vzw                                                                            Naam:   
Naam:                                                        Functie:   
  
 
Handtekening                                                                                        Handtekening 
  
 
 
 
 
 
 
Te bezorgen door sponsor: 

□ Logo bedrijf 

□ Link naar website:  

□ Andere:  
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