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Mevrouw, Mijnheer,
In 2014 gebeurden in West-Vlaanderen meer dan 20.000 verkeersongevallen. 5.500 personen raakten
gekwetst en meer dan 80 medeburgers overleden. Verkeersongevallen in onze provincie zorgen jaarlijks bij
duizenden gezinnen voor menselijk of financieel leed.
Wij kunnen West-Vlaanderen verkeersveiliger maken en het tij keren als wij de handen in elkaar slaan en
samenwerken. Een eerste aanzet hiertoe is de oprichting van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen in
augustus 2015.
De VZW zal jaarlijks in West-Vlaanderen tal van verkeerscampagnes en verkeerseducatieve projecten
opzetten en ondersteunen. Ook het promoten van verkeersveiligheid op beurzen en evenementen en het
aankopen van middelen dienstig voor deze campagnes en educatie behoort tot de taak van de VZW. De VZW
zal hierbij beroep kunnen doen op o.a. financiële middelen afkomstig van sponsoren.
U vindt hierna de sponsormogelijkheden en het sponsorcontract.
Ik ben ervan overtuigd dat u als belangrijke speler in onze provincie niet zal twijfelen om mee te investeren in
een verkeersveiliger West-Vlaanderen.
Als voorzitter van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen mijn oprechte dank hiervoor.
Carl Decaluwé
Provinciegouverneur West-Vlaanderen

Contactpersoon:
Patrick Van Gelder - Commissaris
K. Albert I laan 1/5 bus 6 – 8200 Brugge
050/ 30 16 07 – 0473/85 02 30
patrick.vangelder@ibz.fgov.be
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Voorstelling van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen
Opdracht: (sensu lato)
Opzetten en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes met inbegrip van het promoten van
verkeersveiligheid op beurzen en evenementen.
Opzetten en ondersteunen van educatieve projecten rond verkeersveiligheid.
Middelen aankopen die dienstig kunnen zijn voor verkeerscampagnes en verkeerseducatie, deze beheren en
onderhouden. Hierin zit tevens het beheer van de West-Vlaamse tuimelwagen.
Samenwerkingsverbanden opzetten m.b.t. verkeersveiligheid met alle private en publieke partners.
Sponsoring zoeken voor verkeerscampagnes en –educatie en deze sponsoring faciliteren.
Thans lopende campagnes inzake verkeersveiligheid in West-Vlaanderen
Een kort overzicht met hier en daar verwijziging van bestaande sociale media. (wordt verder uitgebouwd).
1/ Fietstoerisme in harmonie : www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme en de facebookpagina
https://www.facebook.com/fietstoerisme.inharmonie . Deze campagne wordt ook jaarlijks op een
beursstand gepromoot op Velofollies (35.000 bezoekers).
2/ Veilig Motorrijden West-Vlaanderen: www.west-vlaanderen.be/veilig-motorrijden
https://www.facebook.com/VeiligMotorrijdenWestVlaanderen

- Facebookpagina:

3/ Modder op de weg: www.modderopdeweg.be
4/ Veilig fietsen begint met een veilige fiets
5/ De tuimelwagen: preventie rond het dragen van de veiligheidsgordel. Wordt elke week gebruikt binnen
West-Vlaanderen op tal van grotere en kleinere evenementen. Ook op scholen en beurzen en tijdens
specifieke periode bijvb. Aan de kust in de zomermaanden, pretparken, … .
6/ Opleiding signaalgevers
7/ Opleiding mobiele signaalgevers
8/ Bellen noodnummers 100/101
9/ Verkeersveilige nachten: gaat de traditionele BOB wintercampagne vooraf.
10/ Verkeersveilige week 20-27 februari: ter herdenking van de kettingbotsing op de E17
11/ Parkeervoorzieningen voor personen met een handicap
12/ Getuigen onderweg
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Bijlagen

1. Flyer verkeerscampagne “veilig motorrijden West-Vlaanderen
2. Flyer verkeerscampagne “fietstoerisme in harmonie”
3. Promotiemateriaal verkeerscampagne “fietstoerisme in harmonie”
4. Flyer verkeerscampagne modder op de weg
5. Flyer opleiding signaalgevers
6. Flyer noodoproepen
7. Foto tuimelwagen
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Overzicht van de sponsorpakketten :
Sponsorpakket 1: 7.500 Euro (hoofdsponsor)
*Vermelding van uw logo (groot formaat afmetingen: 800mm op 1200mm) gedurende één kalenderjaar op de tuimelwagen op het
dak van het voertuig.
* Vermelding van uw logo op: promotiemateriaal, flyers, affiches en website van alle verkeerscampagnes.
*uitnodiging op de activiteiten van de verkeerscampagnes. (activiteiten tijdens de campagnes; aanwezigheid op beurzen;
prijsoverhandigingen in de residentie van de gouverneur; … )
e

Sponsorpakket 2: 5.000 Euro (2 sponsor)
*Vermelding van uw logo (middel formaat: afmetingen: 400mm x 600 mm) gedurende één kalenderjaar op de tuimelwagen op de
motorkap.
* Vermelding logo op: promotiemateriaal, flyers, affiches en website van alle verkeerscampagnes.
* uitnodiging op de activiteiten van de verkeerscampagnes. (activiteiten tijdens de campagnes; aanwezigheid op beurzen;
prijsoverhandigingen in de residentie van de gouverneur; … )
Sponsorpakket 3: 3.500 Euro (3° sponsor)
*Vermelding van uw logo (formaat: afmetingen 300mm x 600mm) gedurende één kalenderjaar op de tuimelwagen op de achterkant
van de wagen.
* Vermelding logo op website van alle verkeerscampagnes.
* uitnodiging op de activiteiten van de verkeerscampagnes. (activiteiten tijdens de campagnes; aanwezigheid op beurzen;
prijsoverhandigingen in de residentie van de gouverneur; … )
Sponsorpakket 4: 2.500 Euro (4 sponsorplaatsen)
*Vermelding van uw logo (formaat: afmetingen 250mm x 400mm) gedurende één kalenderjaar op de tuimelwagen op de zijkant van
de wagen.
* Vermelding logo op website van alle verkeerscampagnes.
* uitnodiging op de activiteiten van de verkeerscampagnes. (activiteiten tijdens de campagnes; aanwezigheid op beurzen;
prijsoverhandigingen in de residentie van de gouverneur; … )
Sponsorpakket 5: 1000 Euro (onbeperkt)
* Vermelding logo op flyers, affiches en website van twee verkeerscampagnes vrij te kiezen gedurende één kalenderjaar.
Sponsorpakket 6: 500 Euro (onbeperkt)
* Vermelding logo op website van de twee verkeerscampagnes vrij te kiezen gedurende één kalenderjaar.
** alle logo’s worden door de sponsor aangeleverd of op zijn vraag en tegen betaling door de vzw besteld.

Subsidies- giften - steun:
Elke vorm van subsidiering en giften/steun door privaat rechterlijke rechtspersonen, publiek rechterlijke rechtspersonen
(gemeenten, provincie, gewest) en natuurlijke personen wordt aanvaard.
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SPONSOROVEREENKOMST
Tussen de ondergetekenden:
- de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, ondernemingsnummer 0.635.628.825, met maatschappelijke zetel
te 8200 Brugge, K. Albert I laan 1/5 bus 6 vertegenwoordigd door de heer Carl Decaluwé,
provinciegouverneur/ Patrick Van Gelder, commissaris, hierna genoemd de vzw
EN
- de onderneming/instelling
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
vertegenwoordigd door:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
hierna genoemd de sponsor;
wordt overeengekomen wat volgt:

VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst heeft betrekking op de sponsoring van projecten rond verkeersveiligheid tot stand
gebracht door de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen in West-Vlaanderen en dit via de sponsoring op de
tuimelwagen en andere communicatiemiddelen (flyers/affiches/website/facebookpagina’s) die door de vzw
worden beheerd.
VERBINTENISSEN VAN DE SPONSOR
De sponsor verbindt zich tot een financiële ondersteuning van ……..…. € (sponsorpakket ….).
De sponsor zal het hierboven vermelde bedrag storten op volgend rekeningnummer van de vzw BE75 9731
4058 3851. Uiterlijk 14 dagen na ondertekening van deze overeenkomst, behoudens een andere termijn van
storting is overeengekomen en deze door partijen is vastgelegd op:…………………………… .

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.

Duur van de overeenkomst en verlenging
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Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar dat ingaat op 01 januari 20… en
eindigt op 31 december 20…. . Ze wordt automatisch verlengd met het opvolgend kalenderjaar tenzij de vzw
minstens 2 maand voor de einddatum het einde van de verbintenis ter kennis brengt van de sponsor.
De sponsor kan zich niet beroepen op een voorkeurrecht voor de sponsoring van een volgend
jaar, behoudens de vzw en de sponsor dit uitdrukkelijk overeenkomen zoals blijkt uit onderstaande clausule:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
De tuimelwagen: voor de contracten pakket 1, 2 en 3:
De sponsor kan zich niet beroepen op terugbetaling van het volledige of een gedeelte van het gestorte
jaarbedrag zelfs indien ingevolge onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de partijen, de
tuimelwagen definitief niet meer bruikbaar is of deze door een technisch defect tijdelijks niet meer kan
gebruikt worden.
De sponsor bezorgt op eigen budget zijn logo digitaal in volgend formaat …………….. op het volgende emailadres: vzwverkeersveiligheidwvl@ibz.fgov.be en dit binnen de 14 dagen na het afsluiten van deze
sponsorovereenkomst. De sponsor bezorgt, op eigen budget en tevens binnen de 14 dagen per post, het logo
op het formaat zoals vermeld in het sponsorpakket om aan te brengen op de tuimelwagen. De sponsor staat
garant dat de aangeleverde sticker – op risico van de herstelkosten voor de sponsor - op een eenvoudige
manier te verwijderen zal zijn zonder dat er hierbij schade wordt aangebracht aan de laklaag van de
tuimelwagen.
De sponsoring verschaft de sponsor geen enkel eigendomsrecht of enig ander recht op het met de
sponsorgelden aangekochte preventie- en promotiemateriaal.
VERBINTENISSEN VAN DE VZW
De vzw verbindt zich in ruil voor de sponsoring tot het plaatsen van het logo van de sponsor op volgende
plaats op de tuimelwagen voor de duurtijd van de overeenkomst (sponsorpakket …. )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
De vzw verbindt zich daarnaast ertoe om de sponsor (en zijn logo) te vermelden op volgende wijze bij
preventiecampagnes : …………………………………………………………………. (sponsorpakket…. )
De vzw wendt de inkomsten verworven door de sponsoring uitsluitend aan voor de betaling van alle
onkosten die verbonden zijn aan de organisatie van verkeersveiligheidscampagnes, ondersteunen van
educatieve projecten inzake verkeersveiligheid en bijkomend de uitgaven verbonden aan de tuimelwagen
zoals deze blijken uit de stavingstukken van inkomsten en uitgaven en uit de rekeninguittreksels.
De vzw houdt van alle inkomsten en uitgaven een open boekhouding. Alle boekhoudkundige verrichtingen
alsook de eindafrekening zullen op vraag van de sponsor ter inzage worden gelegd.
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De vzw zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de
sponsor in diskrediet kan worden gebracht.
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 niet stroken met de
verkeersveiligheid of veiligheid in het algemeen waardoor de belangen van de vzw zouden geschaad worden;
- 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 geen 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 trachten te komen. Indien betwistingen niet in onderling overleg kunnen worden opgelost,
is de rechtbank te Brugge bevoegd.

Opgemaakt te Brugge op…………………………………………………………………………………………………..

Elk van de partijen verklaart één exemplaar van deze sponsorovereenkomst ontvangen te hebben.
Voor de VZW,

Voor de sponsor,

…………………..……

……………………………..

Functie

Functie
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