
Beste bedrijfsleider, organisatie en/of volleerd party-ganger

Naar aanleiding van het ongelooflijke succes van onze vorige edities, lanceert comAfterwork
op vrijdag 3 juni 2022 de 10de editie van comafterwork , dit zal plaatsvinden in de Köller
Feestzaal van KSC Lokeren-Temse.

Opnieuw een evenement dat u en uw collega’s niet mogen missen, maar ook niet snel zullen
vergeten! Ten voordele van de leerlingen van De Karwij te Lokeren, bieden wij u een
ontspannen, stijlvolle clubsfeer in een hedendaagse setting.
We garanderen een verzorgde catering en resident DJ-talent. Samen met uw collega’s kan u
genieten van een stijlvol drankje, of je laten verrassen door onze “Outdoor cooking
experience Oklahoma-style”.
Deze avond is ook voor uw bedrijf of organisatie een schot in de roos, omdat er talloze
contacten kunnen gelegd worden met andere sponsoren, bedrijven en organisaties.
Bovendien is het een uitgelezen event voor uw teambuilding. Vanaf 17u start het feest en zet
u helemaal ontstrest het weekend in.

Sponsoren (party-sponsor-benefits!) en inschrijven kan via onze website
http://comafterwork.de-karwij.be.

Hopelijk mogen wij u binnenkort verwelkomen als sponsor van ons project en krijgen wij
uiteindelijk ook de kans om u persoonlijk te ontmoeten op onze comAfterworkparty zelf!

We kijken er alvast naar uit!

Vriendelijke groeten,
Het comAfterwork-team van De Karwij

PS : In bijlage vindt U een overzicht van de mogelijke sponsoring-formules. Deze zijn ook
terug te vinden op de site, waar U ook terecht kan voor de bevestiging van Uw
sponsoring-keuze.

http://comafterwork.de-karwij.be/


Beste Sponsor,

Hieronder vindt u een opsomming van alle mogelijke sponsoring formules waaruit u kan
kiezen om ons project, en daardoor onze jongeren, een hart onder de riem te steken. Eens u
uw keuze heeft gemaakt, kan u deze overmaken via :

- mail : comafterwork@de-karwij.be
- onze site http://comafterwork.de-karwij.be

Wij bezorgen u dan, na het uitvoeren van de betalingsmodaliteiten, een
sponsoring-verklaring van onze school met daarop het overeenkomstig bedrag.

Rekeningnummer : IBAN : BE36 7310 2957 6281
BIC : KREDBEBB
Vermelding : ” Sponsoring comAfterwork “ + de gekozen formule (bv. “Formule 3”)
Voor eventuele vragen kan u ook steeds terecht op “comafterwork@de-karwij.be”.
Natuurlijk bent u ook steeds welkom op onze school zelf :

De Karwij
Durmelaan 118
9160 Lokeren
Tel.: 09/3486786
www.de-karwij.be
info@de-karwij.be

Mogen wij u nu reeds bedanken voor uw interesse die u, en uw bedrijf, in ons project , en
dus ook in onze jongeren, toont?

Hopelijk mogen wij u op vrijdag 3 juni dan ook persoonlijk begroeten op onze 10de
comAfterwork-party in zaal Köller van KSC Lokeren-Temse!

Tot dan!
Het comAfterwork-team van De Karwij

http://comafterwork.de-karwij.be/


SPONSORINGFORMULE 1 : MEDE-HOOFDSPONSOR COMAFTERWORK ~ 1250 EURO
Als mede-hoofdsponsor van het project, stort ik 1250 euro en geniet van de volgende
voordelen :
- Mijn bedrijfslogo krijgt een plaats op de uithangborden verspreid aan de toegangswegen
van de stad
- Mijn bedrijfslogo krijgt een plaats op de website van het project + de schoolwebsite, met
beknopte info-weergave, en rechtstreekse link naar mijn eigen bedrijfs-site
- Mijn bedrijfslogo wordt geprojecteerd in The comAfterwork Lounge en dit
in evenredigheid met de sponsorformule
- Er liggen 4 gratis “Entrance, bite & drink”- kaarten voor me klaar aan de kassa (= inclusief
Cava & Maaltijd), dit ter waarde van 4 x 35 euro.
- Drie flessen Champagne staan gekoeld voor me klaar in The comAfterwork Lounge

SPONSORINGFORMULE 2 : GROTE SPONSOR COMAFTERWORK ~ 250 EURO
Als grote sponsor van het project, stort ik 250 euro en geniet van de volgende voordelen :
- Mijn bedrijfslogo krijgt een plaats op de website van het project + de schoolwebsite, met
beknopte info-weergave, en rechtstreekse link naar mijn eigen bedrijfs-site
- Mijn bedrijfslogo wordt geprojecteerd in The comAfterwork Lounge en dit
in evenredigheid met de sponsorformule
- Er liggen 2 gratis “Entrance, bite & drink” - kaarten voor me klaar aan de kassa (= inclusief
Cava & Maaltijd), dit ter waarde van 2 x 35 euro.
- Een fles Champagne staat gekoeld voor me klaar in The comAfterwork Lounge

SPONSORINGFORMULE 3 : SPONSOR COMAFTERWORK ~ 150 EURO
Als sponsor van het project, stort ik 150 euro en geniet van de volgende voordelen :
- Mijn bedrijfslogo krijgt een plaats op de website van het project + de schoolwebsite, met
beknopte
info-weergave
- Mijn bedrijfslogo wordt geprojecteerd in The comAfterwork Lounge en dit
in evenredigheid met de sponsorformule
- Er ligt 1 gratis “Entrance, bite & drink”- kaart voor me klaar aan de kassa (= inclusief Cava
& Maaltijd), dit ter waarde van 35 euro.
- Een fles Cava staat gekoeld voor me klaar in The comAfterwork Lounge

SPONSORINGFORMULE 4 : “DE BAAS TRAKTEERT: CHAMPAGNE!”
Ik wens mijn personeel te verwennen met een glas (of meerdere glazen) Champagne.
Ik reserveer het gewenste aantal flessen Champagne. Deze staan gekoeld op me te
wachten in The comAfterwork Lounge. Op vertoon van mijn persoonlijke
comAfterwork-badge (die ik aan de inkom ontvang), word ik op mijn wenken bediend!



SPONSORINGFORMULE 5 : “DE BAAS TRAKTEERT : CAVA!” COMAFTERWORK*
Ik wens mijn personeel te verwennen met een glas (of meerdere glazen) Cava.
Ik reserveer het gewenste aantal flessen Cava. Deze staan gekoeld op me te wachten
in The comAfterwork Lounge. Op vertoon van mijn persoonlijke comAfterwork-badge (die ik
aan de inkom ontvang), word ik op mijn wenken bediend!

SPONSORINGFORMULE 6 : ALTERNATIEVE SPONSOR COMAFTERWORK
Ik heb zelf een voorstel over hoe ik het project, of de organisatie in het algemeen,
wil steunen. Dit kan gaan van geldelijke giften buiten de vooropgestelde formules,
catering,...,tot busvervoer of inkom-tickets voor de Coma-Superbeloningen (zie
Coma!-info-button), computer-hardware voor in de klas, een combinatie van de verschillende
vooropgestelde formules,...
Afwijkende voorstellen kunnen besproken worden!

SPONSORINGFORMULE 7 : LOGISTIEKE SPONSOR COMAFTERWORK
Ik wil het comAfterwork-project zuiver logistiek steunen. Dit kan gaan van catering, drinks,
tafels, zaalversiering, ...

Een combinatie van de verschillende vooropgestelde formules is mogelijk, net zoals
afwijkende voorstellen kunnen besproken worden!

*Belangrijke opmerking en wijziging : Als bedrijf kan je ook gewoon inschrijven om mee te
komen feesten (en/of eten) op comAfterwork. Op zich is dat ook een vorm van sponsoring,
die wij natuurlijk ook ten zeerste aanmoedigen. Om het eerlijk te maken naar de zuivere
sponsoren , bekijken we in dat geval het aantal inschrijvingen dat een bedrijf aanlevert, en
zien dan een derde van dat geïnvesteerd bedrag als sponsoring, en zorgen daar dan ook
graag voor de overeenkomstige sponsor-benefits.

Voorbeeld :
Bedrijf X schrijft zich voor hun teambuilding in met 15 personen Entrance, Bite and Drink. In
dit geval betalen zij 525 euro voor de 15 kaarten. Een derde hiervan wordt in dit geval
bekeken als sponsoring (=175 euro), waarbij bedrijf X dus 1 gratis
Entrance-Walk-Bite-Drink-kaart krijgt en een fles cava (Formule 3 ).


