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INTRODUCTIE
De “Hasseltse Hondenschool vzw” biedt

Voor het geven van de opleidingen

hondentraining aan sinds 1984.

beschikt de “Hasseltse Hondenschool vzw”

Vrij snel werd tegemoet gekomen aan de

over een uitgestrekt terrein, als ook over

noodzaak tot het geven van gedrags- en

een team van opgeleide en gebrevetteerde

gehoorzaamheidscursussen.

instructeurs die op vrijwillige basis les

Door verdere bijscholing en interne

geven.

opleidingen is het aantal aangeboden

De “Hasseltse Hondenschool vzw” is vanaf

opleidingen de afgelopen jaren flink

de oprichting aangesloten bij de

toegenomen.

Koninklijke Kynologische Unie (KKUSH

Vandaag biedt de “Hasseltse Hondenschool

0925).

vzw” aan haar leden tal van

De laatste jaren hebben wij ons opgewerkt

hondenopleidingen en hondenafrichtingen

tot een van de grootste hondenscholen van

aan. Door een zo breed mogelijk gamma

Vlaanderen met jaarlijks meer dan 450

aan disciplines te verzorgen, mag men

leden.

gerust stellen dat elke hond, ongeacht zijn

Maar wij zien het nog groter.

ras, in onze club zeker zijn gading zal

Om qualiteitsvol te blijven groeien hebben

vinden.

wij uw steun nodig!

DISCIPLINES

WAAROM ONS
SPONSOREN?
De Hasseltse Hondenschool heeft zich
opgewerkt tot een hondenschool met
jaarlijks een 450 tal leden. Voor hen staat
een team van 40 instructeurs dagelijks
klaar.
Onze vrijwilligers werken met hart en ziel
om de Hasseltse Hondenschool naar een
nog hoger niveau te tillen.
Wij werken op een positieve manier, om zo
een goede band tussen baasje en hond te
bekomen. Dit is niet enkel een hobby, maar
essentieel om de opvoeding van de pup tot
een goed einde te brengen.
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat door
het trainen met een hond verschillende
accidenten vermeden worden. Ook de
relatie tussen baasje en hond versterkt,
waardoor minder van onze honden
uiteindelijk in het asiel terecht komen.
Door de grote omvang van onze
hondenschool is er altijd wel iets dat
verbeterd kan worden. Hiervoor hebben we
uw hulp nodig.
Zo kunnen wij onze infrastructuur
verbeteren, zichtbaarheid van onze
lesgevers bevorderen, nieuw lesmateriaal
kopen,…
Dit alles om onze leden en hun hondjes zo
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Voor meer info mag u ons altijd
contacteren via mail:
info@hondenschool.be
Vermelding: sponsor
Tav. Carolien De Kock

SPONSORPAKKETTEN
2021 - 2022
PLATINUM
HOOFDSPONSOR
2 Rollup banners die bij
alle evenementen
tentoongesteld worden
(verplaatsbaar)

À LA CARTE

Stickers met uw logo,
deze worden op alle
prijzen, geschenken en
verkoopproducten
gekleefd

Mix van voordelen of eigen voorstel te bespreken

2 banners
(Één op de parking en
één aan de pleinen bij
de kantine)
Bij alle briefwisseling/
mailing wordt uw bedrijf
vermeld

GOUD

Persoonlijke uitnodiging
voor 4 personen bij alle
clubactiviteiten

1 Banner aan de pleinen
bij de kantine

Indien gewenst gratis
stand bij evenementen

Bij alle briefwisseling/
mailing wordt uw bedrijf
vermeld

Logo op jaarkalender
Logo op de homepagina van onze website
(vermelding
hoofdsponsor)

Indien gewenst gratis
stand bij evenementen

ZILVER

Logo op jaarkalender

Logo op jaarkalender

Logo op de sponsorpagina van onze website

Logo op de sponsorpagina van onze website

Link naar uw website

Link naar uw website

Logo sponsor-wall
(Extra large)

Logo sponsor-wall
(Large)

Logo sponsor-wall
(Medium)

Logo op drankkaarten
& prijslijsten

Logo op drankkaarten
& prijslijsten

Logo op drankkaarten
& prijslijsten

Logo op info-brochure
van onze club

Logo op info-brochure
van onze club

Logo op info-brochure
van onze club

Vermelding op onze
Facebookpagina

Vermelding op onze
Facebookpagina

Vermelding op onze
Facebookpagina

1 Jaar

Nvt.

€750/jaar

€250/jaar

€150/jaar

3 Jaar

€1250/jaar

€675/jaar

€225/jaar

€125/jaar

5 Jaar

€1000/jaar

€600/jaar

€200/jaar

€100/jaar

Logo op de sponsorpagina van onze website
+ Link naar uw website

BRONS
Logo op de sponsorpagina van onze website
Logo sponsor-wall
(Small)
Logo op prijslijst
Vermelding op onze
Facebookpagina

WWW.HONDENSCHOOL.BE
IINFO@HONDENSCHOOL.BE
DIEPENBEKERWEG 45/A
3500 HASSELT

