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De Stichting Vierdaagse Goirle is een non-profit organisatie die niet gesubsidieerd wordt en evenmin 
andere financiële overheidssteun krijgt. Met andere woorden: wij moeten zelf onze broek ophouden. 
Wij verwerven alle financiële middelen zelf om de doelstelling te verwezenlijken. Wij zijn niet 
ingesteld om winst te genereren, alle financiële middelen en middelen in natura, worden aangewend 
ten behoeve van de organisatie van de Goirlese Wandelavondvierdaagse (W4D).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom sponsor van de Goirlese Wandelavondvierdaagse 
 
De Goirlese Wandelavondvierdaagse is een groot en drukbezocht evenement wat jaarlijks  
in juni wordt georganiseerd. Jaarlijks schrijven zich tussen de 2.500 en 3.000 deelnemers  
in. Gemiddeld lopen er per dag ruim 3.500 mensen (inclusief begeleiding) mee op de  
wandelroutes van 3 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer. Op verzoek van de directie  
van de basisscholen is de Goirlese Wandelavondvierdaagse voortaan van dinsdag tot en  
met vrijdag. Tijdens de feestelijke intocht op vrijdag, loopt heel Goirle massaal uit en staat het 
onderweg op de route van de intocht helemaal vol met mensen die de deelnemers komen feliciteren 
en trakteren. De schatting is dat er jaarlijks ruim 10.000 mensen op de been zijn tijdens de feestelijke 
intocht.  
 
Bij wijkcentrum De Wildacker (van Hogendorpplein) , de start en finish locatie, wordt het grasveld 
ingericht om de deelnemers dagelijks op te vangen. Het grasveld wordt rondom afgezet met hekwerk 
voor de veiligheid waardoor kinderen niet zomaar de weg op kunnen lopen. Daarnaast hangen we 
spandoeken en banners op, staat er een podiumwagen met muziek en entertainment.  
 
Op en rondom het terrein is voldoende ruimte en gelegenheid om sponsors te promoten door 
middel van banners met daarop het logo, slogan of wervende tekst. De banners komen rondom het 
terrein op het hekwerk te hangen.  
Daarnaast zetten wij natuurlijk ook 
onze website in en Social Media. 
 
De Goirlese Wandelavondvierdaagse 
is een mooi drukbezocht evenement  
waar je jezelf als onderneming mooi in  
de picture kunt spelen. Doe je met ons  
mee? 
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Hoe wordt je sponsor van de Goirlese Wandelavondvierdaagse 
 
Je kan op verschillende manieren sponsor worden van de Goirlese Wandelavondvierdaagse.  
Verderop in deze brochure vindt je een aantal keuze mogelijkheden. Mocht je geen keuze willen 
maken uit de verschillende mogelijkheden, maar toch een bijdrage willen leveren, dan kan je ook zelf 
een bedrag bepalen en dit aan ons overmaken.  
Onze gegevens zijn: 
Stichting Vierdaagse Goirle 
KvK  : 180 80 600 
IBAN: NL77 RABO 0117 0302 36 
BIC   : RABONL2U 
 
Alvast bedankt voor je medewerking.  
 
Namens Stichting Vierdaagse Goirle 
Comité W4D 
 
Cristel +31 (0)6 317 89 313 
Lies +31 (0)6 337 74 368 
Hans +31 (0)6 289 76 122 
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Wat zijn de mogelijkheden 
 
Binnen de Stichting Vierdaagse Goirle zijn een aantal sponsorpakketten beschikbaar waaruit gekozen 
kan worden. Een pakket is voor een jaar (12 maanden) en de looptijd is van 1 mei tot 1 mei van het 
daaropvolgend jaar.  
 
Pakket A 
Ten behoeve van de organisatie van de Goirlese Wandelavondvierdaagse stelt de sponsor van pakket 
B een financiële bijdrage van € 200,00 ter beschikking aan Stichting Vierdaagse Goirle. Het bedrag 
wordt geïnvesteerd in de organisatie van de Wandelavondvierdaagse in Goirle. 
 
Stichting Vierdaagse Goirle biedt sponsor van pakket A het volgende: 

1. Een banner (215 x 73 cm) met bedrijfsnaam of logo. Deze banner wordt tijdens de W4D 
opgehangen aan het hekwerk rondom het verzamelterrein bij wijkcentrum De Wildacker.  
De kosten voor het vervaardigen van de banner is voor rekening van Stichting Vierdaagse 
Goirle. 

2. Sponsor wordt vermeld op onze website met logo en eventuele link naar eigen website. 
3. Sponsor zal via social media kanalen van Stichting Vierdaagse Goirle per kwartaal onder de 

aandacht worden gebracht. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pakket B 
Ten behoeve van de organisatie van de Goirlese Wandelavondvierdaagse stelt de sponsor van pakket 
C een financiële bijdrage van € 50,00 ter beschikking aan Stichting Vierdaagse Goirle. Het bedrag 
wordt geïnvesteerd in de organisatie van de Wandelavondvierdaagse in Goirle. 
 
Stichting Vierdaagse Goirle biedt sponsor van pakket B het volgende: 

1. Sponsor wordt vermeld op onze website met logo en eventuele link naar eigen website. 
2. Sponsor zal via social media kanalen van Stichting Vierdaagse Goirle onder de aandacht 

worden gebracht. 
 
 


