
Orde van de Teutonische Ridders vzw
- 19de editi e  - zondag 15 maart 2020 -

www.teutonischeridders.be 

Sponsormap

2019Sponsormap

2020

www.teutonischeridders.be



Orde van de Teutonische Ridders vzw
- 19de editi e  - zondag 15 maart 2020 -

www.teutonischeridders.be 

- 1 -
Orde van de Teutonische Ridders vzw

- 15de editi e  - zondag 28 februari 2016 -
www.teutonischeridders.be - www.carnavaldiepenbeek.be

Robert Van Asbroeck
Aspirant-Ridder

Gregory Machiels
Voorzitter

2004 - Z.D.H. Gregory I
0473 45 29 51

David Wijnants
Ondervoorzitter

2014 - Z.D.H. David I 

Bart Knuts
Secretaris

David Gielen
Penningmeester

2019 - Z.D.H. David II

Karel Ketelslegers
2002 - Z.D.H. Karel I
2013 - Z.D.H. Karel II

Raadslid

Ivan Awouters
2007 - Z.D.H. Ivan I

Raadslid 

Marc Awouters
2009 - Z.D.H. Marc I

Raadslid

Jean-Pierre Stevens
2016 - Z.D.H. Pierre I

Raadslid

Ronny Gulix
2017 - Z.D.H. Ronny I

Raadslid

Jochem Goorts
Raadslid

Kurt Ketelslegers
Raadslid

Bart Ketelslegers
Raadslid

Dimitri Wijnants
Raadslid

Verantwoordelijke organisatie

Yvo Lenaers
2012 - Z.D.H. Yvo I

Raadslid

Johnny Vandeweyer
Raadslid

Casper Alenis
Aspirant-Ridder

Gert Boelen
Aspirant-Ridder

Rob Hermans
2018 - Z.D.H. Rob I

Raadslid

Jonas Lambrichts
2019 - Jonas I

Cedric Ketelslegers
2015 - Cedric I



Orde van de Teutonische Ridders vzw
- 19de editi e  - zondag 15 maart 2020 -

www.teutonischeridders.be 

- 2 -
Orde van de Teutonische Ridders vzw

- 16de editi e  - zondag 19 maart 2017 -
www.teutonischeridders.be - www.carnavaldiepenbeek.be

Prinselijke Hoogheden 2020

Z.D.H. Prins
Dimi I
2020

Jeugdprinses

Lore I
2020



Orde van de Teutonische Ridders vzw
- 19de editie  - zondag 15 maart 2020 -

www.teutonischeridders.be 

Geachte mevrouw
Geachte heer

Tijdens het weekend van 15 maart 2020 zal onze vereniging voor de 19de keer instaan voor de    
organisatie van het Diepenbeeks carnavalsweekend. Voor deze editie grijpen we opnieuw terug 
naar het succesconcept van de voorbije jaren en hebben we weer een programma samengesteld 
van 4 dagen waarin er organisaties gepland staan voor jong tot oud. Een visie die onze Raad van 
Bestuur hoog in het vaandel draagt!

Het vieren van carnaval staat dan misschien wel gelijk aan het houden van een spiegel voor de 
maatschappij en hier met de nodige portie humor naar kijken, toch komt er bij onze organisaties 
anno 2020 heel wat meer kijken. De afgelopen jaren kregen de thema’s veiligheid en milieu een 
belangrijke plaats binnen onze organisaties. Thema’s die wij als Raad van Bestuur uiteraard zeer 
belangrijk vinden, maar die daarnaast ook zorgen voor extra druk  op ons budget. 

Om ons budget in evenwicht te houden, organiseren we tal van activiteiten doorheen het jaar, 
maar zonder de steun van onze sponsors zou het organiseren van onze kernactiviteit, het 
Diepenbeeks carnavalsweekend, serieus in het gedrang komen. Langs deze weg zou ik uw 
bedrijf/vereniging dan ook willen oproepen om uw naam te verbinden aan de grootste 
activiteit van onze gemeente, zodat we samen onze ambities kunnen waarmaken. In deze 
sponsormap vindt u daarom onze sponsorvoorstellen voor het seizoen 2019-2020. 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

Woord van de voorzitter
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 Sponsorpakket 1: (€50)
• Prinsenwimpel
• ¼ slide in diavoorstelling1 
• 2 inkomti ckets Internati onale Carnavalstoet

 Sponsorpakket 2: (€100)
• Prinsenwimpel
• ½ slide in diavoorstelling1

• 2 inkomti ckets Internati onale Carnavalstoet
• Vermelding website “Orde van de Teutonische Ridders” (naam zaak)

 Sponsorpakket 3: (€150)
• Prinsenwimpel
• 1 slide in diavoorstelling1

• 2 inkomti ckets Internati onale Carnavalstoet
• Vermelding website “Orde van de Teutonische Ridders” (logo)
• 1 kaart voor het Frühstücken op Carnavalszondag

 Sponsorpakket 4: (€250)
• Prinsenwimpel
• 1 slide in diavoorstelling1 (2 x in diavoorstelling) 
• 2 inkomti ckets Internati onale Carnavalstoet
• Vermelding + link website “Orde van de Teutonische Ridders” (logo)
• 2 kaarten voor het Frühstücken op Carnavalszondag
• Logo op placemat ti jdens eetdagen (Frühstücken, eetdag september en Prinsenbrunch)
• Publiciteitspaneel bij acti viteiten in gemeentelijke zalen (80cm bij 80cm)

 Sponsorpakket 5: (€500)
• Prinsenwimpel
• 1 slide in diavoorstelling1 (4 x in diavoorstelling)
• 5 inkom – en tribunekaarten Internati onale Carnavalstoet
• Vermelding + link website “Orde van de Teutonische Ridders” (logo)
• 5 kaarten voor het Frühstücken op Carnavalszondag
• Logo op placemat ti jdens eetdagen (Frühstücken, eetdag september en Prinsenbrunch)
• Publiciteitspaneel bij acti viteiten in gemeentelijke zalen en tent carnavalsweekend 

(120cm bij 120cm)
• Publiciteitspaneel op carnavalswagen (60cm bij 60cm)
• Jaarorde Prins

1 Diavoorstelling wordt weergegeven ti jdens  al onze acti viteiten in de loop van het carnavalsseizoen.
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Inleiding
De reclamestoet zal ook in 2020 de Internati onale Praalwagenstoet weer voorafgaan.

Door het hoge aantal inschrijvingen in de voorbije jaren, is het van het grootste belang dat u uw 
bedrijf op voorhand inschrij�  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 contactpersoon pagina 6)
  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 01 maart 2020.

Prakti sch
Wanneer wij uw betaling ontvangen, zal u conform dit bedrag deelnamesti ckers voor uw              
voertuigen ontvangen. Deze sti ckers dienen duidelijk zichtbaar opgehangen te worden in uw 
voertuigen ti jdens de reclamestoet.

U zult uiterlijk 2 weken voor de stoet, via de post, meer prakti sche informati e ontvangen over de 
route van de stoet, het uur van vertrek, …

Wat bieden wij u?
  - Op basis van het aantal voertuigen dat u inschrij� , wordt uw logo geprojecteerd in de   
  diavoorstelling ti jdens onze acti viteiten:

         
2 voertuigen (€75) ¼ slide
3 voertuigen (€100) ½ slide
4 voertuigen (€125) ½ slide
Meer dan 4 voertuigen (≥ €150) 1 slide

  - 2 inkomti ckets Internati onale Carnavalstoet

Wij staan, in de mate van het mogelijke, ook open voor uw persoonlijke wensen!
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Nuttige gegevens

Naam: Orde van de Teutonische Ridders vzw
 
Adres: Patersplein 7
 3590 Diepenbeek

Rekeningnummer: BE82 9610 7431 9068

Ondernemingsnummer: 0477.342.740 RPR Hasselt

Website: www.teutonischeridders.be
 
E-mail: info@teutonischeridders.be
 

Contactpersoon:

Dhr. Gregory Machiels 
Voorzitter Orde van de Teutonische Ridders
0473/45.29.51
info@teutonischeridders.be

Volg ons op de sociale media

Orde van de Teutonische Ridders

@InfoTeutRid
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