
SPONSORBROCHURE
CYCLOCROSS ARDOOIE

 21 OKTOBER 2021

26e EDITIE CYCLOCROSS ARDOOIE
16e GROTE PRIJS DANIEL CALLEWAERT 
7e EREPRIJS PATRICK DEMUYNCK



www.cyclocrossardooie.be

De Ardooise cyclocross wordt georganiseerd door de 
‘kermiscrossers’, een vereniging rond wijlen Patrick Demuynck. Met 
een jaarlijks groeiend aantal leden en vrijwilligers werken wij met 
man en macht om elke bezoeker een onvergetelijke cyclocross te 
bezorgen.
 
De parcoursbouwers zorgen elke editie voor een aantal nieuwig-
heden binnen de omloop. Verschillende hellingen, balken en trappen 
zijn inmiddels vaste waarden in Ardooie en zorgen ervoor dat de 
renners een uitdagende wedstrijd voor de kiezen krijgen. 
 
Het VIP-team zorgt ervoor dat al onze talrijke sponsors elk jaar een 
aangename sportieve namiddag beleven. Verder blijkt het VIP- 
gebeuren jaar na jaar een uitstekend netwerkevent om nieuwe 
mensen te leren kennen of oude kennissen terug te zien.

BESTUURSLEDEN

Jochen Demeyere
Frederique Debersaques
Dries Callewaert
Evelien Demuynck
Mathieu Demuynck
Jan Vandekerckhove
Lisa Vandenberghe
Chantal Vandevyvere
Sander Verbrugghe

ORGANISATIE

Traditioneel vindt in Ardooie op de derde donderdag van Oktober één van de eerste grote veldrit-
ontmoetingen van het Belgische seizoen plaats. Voor veel Belgische en buitenlandse veldrijders is 
deze A-cross dan ook het ideale moment om zich voor te stellen aan het grote publiek en zich tevens 
voor te bereiden om het beste van zichzelf te geven voor het komende seizoen. 
Om deze reden, gecombineerd met het aanzienlijk budget aan startgeld dat de organisatie jaar-
lijks op tafel legt met dank aan de talrijke sponsors, kan Ardooie steeds opnieuw rekenen op een 
top-deelnemersveld.

Met grote spijt in ons hart hebben wij vorig jaar, toen ons de ernst van de coronapandemie duidelijk 
werd, beslist om de editie van 2020 af te gelasten.

Het is dan ook met bijzonder veel enthousiasme dat we u, als trouwe sponsor, willen melden dat we 
er alles aan zullen doen om de 26ste editie van de Kermiscross, op 21 oktober 2021 te kunnen laten 
doorgaan.

De voorbereidingen hiervoor zijn nu reeds bezig. Ons streefdoel is om jullie de vertrouwde formules 
te kunnen aanbieden, daar gaan we ten volle voor! Mochten er, omwille van corona, toch nog 
beperkingen gelden, dan zullen we nadenken of en welke alternatieven we kunnen overwegen.
We streven echter naar een volwaardige cross, op 21 oktober 2021!  Met een unieke vip-formule, een 
prachtig deelnemersveld en met de nodige muzikale omkadering, zoals u van ons gewoon bent. U 
ziet, we gaan er van uit dat we er in 2021 opnieuw een topeditie van zullen kunnen maken.

Wij willen u echter nu al uitdrukkelijk bedanken voor het vertrouwen in onze organisatie en hopen 
– samen met u – deze bijzonder moeilijke periode binnenkort te kunnen afsluiten met een Kermis-
cross van formaat!

U kan op ons rekenen!

CYCLOCROSS ARDOOIE IS BACK!
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Naast een mooie cross bieden we ook verschillende VIP-formules aan. Centraal op het parcours 
wordt daarvoor een heus VIP-dorp opgetrokken dat jaarlijks meer dan 1000 genodigden met de  
nodige klasse ontvangt. Een ideale gelegenheid voor u en uw onderneming om persoonlijke en za-
kelijke contacten te onderhouden. Samen met hen kunt u de cross bewonderen vanop de eerste rij 
met een glas champagne in de hand.

SPONSORFORMULES

De organisatie maakt er een erezaak van om tegenover elke vorm van sponsoring heel wat 
voordelen en VIP-formules te plaatsen.

Elke sponsor kan rekenen op advertentieruimte in de sponsorbrochure die aan alle inwoners van 
Ardooie en Koolskamp per post wordt bezorgd. 
 
Naargelang de sponsoring verwelkomen wij u vanaf 11u30 of 14u in ons VIP-dorp.

Na de wedstrijd wordt elke sponsor opnieuw opgewacht in de VIP-tent voor een afsluitende receptie.

VIP
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2600€/excl btw

-lunch 20 personen
    -vip café vanaf 14u
    -sponsorbrochure
    -5 spandoeken ter hoogte van VIP-tent
    -logo op reclame banner
     
    extra persoon lunch : 130€/pp
    extra persoon VIP-café : 60€/pp
    DRANKKAARTEN KUNNEN VOORAF AANGEVRAAGD WORDEN 
    AAN 20€/KAART

1350€/excl btw

-lunch 10 personen
    -vip café vanaf 14u
    -sponsorbrochure
    -5 spandoeken ter hoogte van VIP-tent
    -logo op reclame banner
     
    extra persoon lunch : 135€/pp
    extra persoon VIP-café : 60€/pp
    DRANKKAARTEN KUNNEN VOORAF AANGEVRAAGD WORDEN 
    AAN 20€/KAART

700€/excl btw

-lunch 5 personen
    -vip café vanaf 14u
    -sponsorbrochure
    -3 spandoeken ter hoogte van VIP-tent
     
    extra persoon lunch : 140€/pp
    extra persoon VIP-café : 60€/pp
    DRANKKAARTEN KUNNEN VOORAF AANGEVRAAGD WORDEN 
    AAN 20€/KAART

VIP-LUNCH + CAFE 11U30 - 18U00
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280€/excl btw

-lunch 2 personen
    -vip café vanaf 14u
    -sponsorbrochure
    -1 spandoek ter hoogte van VIP-tent
     
    extra persoon lunch : 140€/pp
    extra persoon VIP-café : 60€/pp
    DRANKKAARTEN KUNNEN VOORAF AANGEVRAAGD WORDEN 
    AAN 20€/KAART

VIP-LUNCH + CAFE 11U30 - 18U00

VIP-CAFE 14U00 - 18U00

195€/excl btw

-VIP café 3 personen
    -1 glas champagne bij aankomst
    -dranken all-inn (excl. champagne)
    -doorlopend kleine tapas
    
    extra persoon VIP-café : 65€/pp
    DRANKKAARTEN KUNNEN VOORAF AANGEVRAAGD WORDEN 
    AAN 20€/KAART


