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Verantwoordelijke organisatie 
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Prinselijke Hoogheden 2022 

 

 

Jeugdprinses 

LORE I 

Z.D.H. Prins 

DIMI I 



Voorwoord 

 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

 

Bij het uitbreken van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 werd ons leven grondig gewijzigd. We 
kwamen in een wereld terecht waarin we maatregelen kregen opgelegd en waar onze vrijheid zwaar   
beperkt werd. Alle middelen werden ingezet om de pandemie onder controle te krijgen waardoor er ook 
geen of weinig plaats was voor ons sociale leven en al zeker niet voor de organisatie van                          

Carnavalsactiviteiten. Twee jaar na het uitbreken van de pandemie kunnen we alleen maar vaststellen dat 
het virus nog steeds niet verdwenen is en dat ons leven nog steeds niet hetzelfde is als voor de pandemie. 

Als gemeentelijk Carnavalscomité kijken we echter hoopvol naar de toekomst en zijn we ervan overtuigd 
dat de dag dat ons normale leven terugkeert, steeds dichterbij komt. 

 

Toen we vorige zomer de voorbereidingen op ons 21ste Carnavalsseizoen startten, waren we hoopvol dat 
we opnieuw een seizoen konden organiseren met een minimaal aantal beperkingen en waarin we zeker 
al onze gekende activiteiten konden organiseren. Nadat we het seizoen op 11 november 2021 op gang 
schoten, zorgde een nieuwe opflakkering van het virus er al vrij snel voor dat we opnieuw activiteiten 
moesten verplaatsen of helemaal afgelasten. Kort na de jaarwisseling hebben we jammer genoeg moeten 

vaststellen dat ook de organisatie van een volwaardig Diepenbeeks Carnavalsweekend, gepland in het 
weekend van 20 maart 2022, onmogelijk werd.  

 

Vermits dit het derde jaar op rij zou worden dat er geen Carnavalstoet uitrijdt in het voorjaar en het onze 
missie is om het Carnaval in Diepenbeek in stand te houden, werkten we voor dit jaar echter een             
alternatief uit. Zo zullen we éénmalig afwijken van onze vaste Carnavalsdatum op de derde zondag van de 
vasten en uitwijken naar zondag 05 juni 2022 (Pinksteren). Op deze dag zal zowel de  Machtsoverdracht, 
Carnavalsstoet als een after-stoetparty georganiseerd worden. Jammer genoeg dus  opnieuw geen       
concept van 4 Carnavalsdagen, maar de volledige apotheose op één dag!  

We zijn er echter zeker van dat dit alternatief hetzelfde succes zal kennen als onze activiteiten voor de         
coronapandemie! 

 

Dat de organisatie van dit alternatief ook weer de nodige financiële middelen vereist, spreekt uiteraard ook 
zich. Waar we vroeger probeerden om ons budget in evenwicht te houden door de organisatie van tal 
van activiteiten, zitten we nu al bijna 2 jaar zonder  inkomsten. Om de organisatie van Diepenbeek          
Carnaval dit jaar, maar zeker ook naar de toekomst, niet in het gedrang te brengen, zou ik uw bedrijf/
vereniging dan ook willen oproepen om uw naam opnieuw te verbinden aan de grootste activiteit van 
onze gemeente. Zo kunnen we samen onze ambities waarmaken! 

In deze sponsormap vindt u daarom onze sponsorvoorstellen voor het seizoen 2021-2022.  We bespreken 
deze graag tijdens een persoonlijk gesprek of zijn, in de mate van het mogelijke, ook steeds bereid om een 
sponsorpakket op maat samen te stellen. 

 

Alvast oprecht bedankt voor uw interesse! 

 

Carnavaleske groet 

 

Gregory Machiels 

Voorzitter Orde van de Teutonische Ridders vzw 
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Sponsorvoorstellen 2022 

 

 Sponsorpakket 1: (€50)  

 Prinsenwimpel 

 ¼ slide in diavoorstelling1 

 2 inkomtickets Internationale Carnavalstoet 

 Sponsorpakket 2: (€100)  

 Prinsenwimpel 

 ½ slide in diavoorstelling1 

 Vermelding website “Orde van de Teutonische Ridders” (naam zaak) 

 2 inkomtickets Internationale Carnavalstoet 

 Sponsorpakket 3: (€ 150) 

 Prinsenwimpel 

 1 slide in diavoorstelling1 

 2 inkomtickets Internationale Carnavalstoet 

 Vermelding website “Orde van de Teutonische Ridders” (logo) 

 5 gratis drankbonnen voor de after-stoetparty op 05-06-2022 

 Sponsorpakket 4: (€250)  

 Prinsenwimpel 

 1 slide in diavoorstelling1 (2 x in voorstelling) 

 2 inkomtickets Internationale Carnavalstoet 

 Vermelding + link website “Orde van de Teutonische Ridders” (logo) 

 10 gratis drankbonnen voor de after-stoetparty op 05-06-2022 

 Publiciteitspaneel bij activiteiten in gemeentelijke zalen (80cm bij 80cm) 

 Logo op placemat tijdens eetdagen (Frühstücken, eetdag september en Prinsenbrunch) 

 Sponsorpakket 5: (€500)  

 Prinsenwimpel 

 1 slide in diavoorstelling1 (4 x in voorstelling) 

 5 inkom – en tribunekaarten Internationale Carnavalstoet 

 Vermelding + link website “Orde van de Teutonische Ridders” (logo) 

 20 gratis drankbonnen voor de after-stoetparty op 05-06-2022 

 Publiciteitspaneel bij activiteiten in gemeentelijke zalen en tent carnavalsweekend (120cm bij 

120cm)  

 Logo op placemat tijdens eetdagen (Frühstücken, eetdag september en Prinsenbrunch) 

 Publiciteitspaneel op carnavalswagen (60cm bij 60cm)  

 Jaarorde Prins 

1
Diavoorstelling wordt weergegeven tijdens al onze activiteiten in het carnavalsseizoen.  
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Deelname reclamestoet 

 

Inleiding 

De reclamestoet zal ook in 2022 de Internationale Praalwagenstoet weer voorafgaan. 

 

Door het hoge aantal inschrijvingen in de voorbije jaren, is het van het grootste belang dat u uw 

bedrijf op voorhand inschrijft voor de reclamestoet. 

 

Tarieven 

Het tarief voor inschrijving bedraagt 75 euro voor 2 voertuigen. Indien u extra voertuigen wilt 

afvaardigen, betaalt u 25 euro per voertuig. 

 

Hoe inschrijven? 

Inschrijven kan enkel via volgende mogelijkheden: 

1. Via een persoonlijke afspraak met een vertegenwoordiger van onze vereniging. (zie laatste  

pagina ‘Gegevens vereniging’) 

2. Via het online inschrijvingsformulier op www.teutonischeridders.be 

 

Let op: 

- Uw inschrijving is pas voltooid wanneer wij uw betaling hebben ontvangen (per bank of cash). 

- De inschrijvingen voor de reclamestoet stoppen op zondag 22 mei 2022. 

 

Praktisch 

Wanneer wij uw betaling ontvangen, zal u conform dit bedrag deelnamestickers voor uw 

voertuigen ontvangen. Deze stickers dienen duidelijk zichtbaar opgehangen te worden in uw 

voertuigen tijdens de reclamestoet. 

 

U zult uiterlijk 2 weken voor de stoet, via de post, meer praktische informatie ontvangen over de 

route van de stoet, het uur van vertrek, … 

 

Wat bieden wij u? 

 Op basis van het aantal voertuigen dat u inschrijft , wordt uw logo geprojecteerd in de 

  diavoorstelling tijdens onze activiteiten: 

 

 

 

 

   

 2 inkomtickets Internationale Carnavalstoet 

 

 Wij staan, in de mate van het mogelijke, ook open voor uw persoonlijke wensen! 
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2 voertuigen (€ 75) 1/4 slide 

3 voertuigen (€ 100) 1/2 slide 

4 voertuigen 1/2 slide 

Meer dan 4 voertuigen (≥ €150) 1 slide 



Sponsormap 2022 - Orde van de Teutonische Ridders vzw -  

21ste editie Diepenbeeks Carnavalsweekend - zondag 05 juni 2022 - www.teutonischeridders.be 

Gegevens vereniging 

 

Naam en rechtsvorm:    Orde van de Teutonische Ridders vzw  

       (Vereniging zonder winstoogmerk) 

Adres maatschappelijke zetel:  Patersplein 7—3590 Diepenbeek 

Ondernemingsnummer:   0477.342.740 RPR Hasselt (De vzw is niet Btw-plichtig)  

Financiële instelling:    KBC BANK 

Rekeningnummer:    BE76 7360 7015 3595 

Website:      www.teutonischeridders.be 

Algemeen e-mailadres:    info@teutonischeridders.be 

E-mailadres sponsoring:   sponsoring@teutonischeridders.be  

Contactpersoon:     Dhr. Gregory Machiels  

       Voorzitter Orde van de Teutonische Ridders vzw 

       0473 45 29 51 - info@teutonischeridders.be 

 

Sociale media 
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