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“Samen voor meer verkeersveiligheid in West-Vlaanderen”

SPONSORMAP 2018

Jaarlijks gebeuren er tal van verkeersongevallen. Deze zorgen in onze provincie bij duizenden
gezinnen voor menselijk of financieel leed. Een gegeven om eens bij stil te staan.
Wij kunnen West-Vlaanderen verkeersveiliger maken en het tij keren als we de handen in
elkaar slaan. Om dit te bereiken werd de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen in augustus
2015 opgericht.
We hebben hiervoor ook uw medewerking en steun nodig.

Doelstelling vzw:
 Opzetten en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes waaronder ‘Veilig
Motorrijden’, ‘Fietstoerisme in harmonie’, project ‘Veilig naar school’ in
samenwerking met pretpark Bellewaerde, ‘Getuigen onderweg’;
 Promoten verkeersveiligheid op beurzen en evenementen zoals de internationale
fietsbeurs Velofollies;
 Opzetten en ondersteunen van educatieve projecten rond verkeersveiligheid met
nadruk op de schoolgaande jeugd;
 Aankopen, beheren en onderhouden van middelen die nuttig zijn voor
verkeerscampagnes en -educatie. De vzw kocht reeds een tuimelwagen, rijsimulator
en motorrijsimulator aan. Deze worden ter beschikking gesteld van politiezones,
bedrijven, scholen, gemeenten, brandweer enzovoort…. in het kader van
sensibilisering rond verkeersveiligheid;
 Opzetten van samenwerkingsverbanden met private en publieke partners. Er is
momenteel reeds een samenwerking met Hogeschool Vives, pretpark Bellewaerde
en Vias Institute;
 Zoeken en faciliteren van sponsoring voor verkeerscampagnes en -educatie.
 De vzw haalt zijn middelen hoofdzakelijk uit sponsoring en een (beperkte)
ledenbijdrage. Er is geen overheidssubsidiëring.
Er is een verscheidenheid aan sponsormogelijkheden, waarvoor de vzw steeds een
sponsorcontract opstelt.
Naast de zeer gewaardeerde financiële steun van de sponsors is er natuurlijk ook een
maatschappelijk en sociaal engagement. We zoeken sponsors die de normen en waarden
van de vzw nastreven en een missie hebben die aansluit bij het maatschappelijk doel van de
vzw. We streven naar een samenwerking die leidt tot een win-win situatie.

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
Gouverneur van West-Vlaanderen

Contactpersoon:
Curd Neyrinck – dagelijks bestuurder vzw
Korpschef Politiezone Riho
Kwadestraat 159 a-b
8800 Rumbeke

SPONSORPAKKET
Het sponsorpakket is een totaalpakket. De vzw zet het sociaal en maatschappelijk
engagement van de sponsor in de kijker zetten door aanwezigheid van de sponsor op
allerhande evenementen en campagnes door de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen
georganiseerd worden. Een overzicht van alle campagnes vindt u op de website van de vzw:
www.vvwv.be.
De vzw is ook beschikbaar aanwezig te zijn op activiteiten die door de sponsor georganiseerd
worden in kader van verkeersveiligheid: bijvoorbeeld in het kader van woon-werkverkeer.
De vzw is ook aanwezig op sociale media zoals Facebook.
Elk jaar maakt de vzw, in samenwerking met Focus/WTV, een promotiefilmpje. Uitzending is
telkens voorzien in prime-time waarbij, volgens gekozen sponsorcontract, sponsors vermeld
kunnen worden.
SPONSORCONTRACT
Het bedrag van de sponsoring en engagement van de sponsor en van de vzw wordt in
onderling overleg afgesproken. Op basis van deze afspraken wordt het contract opgesteld.
(zie voorbeeld als bijlage).
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Foto tuimelwagen
Foto rijsimulator
Foto motorsimulator
Voorbeeld sponsorcontract
Flyer Verkeerscampagne ‘Veilig motorrijden West-Vlaanderen’
Flyer Verkeerscampagne ‘Fietstoerisme in Harmonie’
Flyer campagne ‘Veilig naar School’

