
Voorstel sponsoring Supermoto Team Mad Boy Racing Seizoen 2017 
 

 
 
Het is beslist, in het 7de levensjaar van Mad Boy Racing vzw rijden we terug met 3 piloten. 
 
De volgende piloten gaan in 2017 rijden voor Mad Boy Racing: 

- Vercauteren Kevin 
- Neirinck Kenny 
- Neirinck Andy 

 
De volgende wedstrijden staan op de agenda: 

- Volledig BeNeCup Supermoto. 
- Eventueel enkel Enduro en Snelheid wedstrijden. 

 
Er zijn ook terug plannen om zelf enkele circuitdagen in te richten zoals vorige jaren. 
Momenteel zijn wij volop bezig met de organisatie van een 4-daagse training in Frankrijk waarvan 2 dagen op 
Mirecourt en 2 dagen op Villars. 
We zijn ook geplant dit jaar terug 2 weekends het circuit te Bilstain af te huren. 
Voor deze evenementen vragen we inschrijvingsgeld aan de deelnemers en de resterende kosten worden betaald via 
Mad Boy Racing vzw. 
 
Aangezien de kosten vrij hoog oplopen voor deelname aan de wedstrijden zijn we terug op zoek naar sponsors. 
Voor zelfstandigen en bedrijven is het extra interessant aangezien elke euro voor 100% kan ingebracht worden in de 
belasting. Tijdens een gesprek kan ik u uitleggen hoe het komt dat de sponsoring voor zelfstandigen en bedrijven 
weinig of niets kost… ;-) 
Materiële steun is uiteraard ook altijd welkom. 
Donaties van onze particuliere vrienden en vriendinnen zijn ook meer dan welkom. 
 
Wat hebben wij te bieden aan onze sponsors (volgende bedragen zijn effectief betaalde bedragen): 
 

- Bedrag < 250 € 

Link naar uw website op www.MadBoyracing.be onder “Onze gesponsorde koppelingen” 

 
- Bedrag vanaf 250 € tot 499 € 

Vermelding van uw logo (met korte beschrijving van uw activiteiten) op onze website 

www.MadBoyRacing.be en een link naar uw eigen website. 

 
- Bedrag 500 € tot 999 € 

Vermelding van uw logo (met korte beschrijving van uw activiteiten) op onze website 

www.MadBoyRacing.be en een link naar uw eigen website. 
Vermelding van uw logo op de Moto of Bestelwagen of Aanhanger. 
Wij kunnen op de wedstrijden uw eigen spandoeken uithangen. 
 

- Bedrag vanaf 1000 € 
Vermelding van uw logo (met korte beschrijving van uw activiteiten) op onze website 

www.MadBoyRacing.be en een link naar uw eigen website. 
Vermelding van uw logo op de Moto. 
Vermelding van uw publiciteit op de Bestelwagen of Aanhanger of Motorhome. 
Vermelding van uw logo in de intro van filmpjes welke wij soms maken op wedstrijden. 
Wij kunnen op de wedstrijden uw eigen spandoeken uithangen. 

 
Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk onze sponsors in de kijker te plaatsen. Dit is ook de reden waarom we tot op 
heden nog bijna geen enkele sponsor verloren zijn. 
 
Alle sponsors worden op de hoogte gehouden via mail van de evenementen waaraan wij deelnemen en ook de 
uitslagen. Tevens is alles ook te volgen op onze website die regelmatig bijgewerkt wordt. 
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Indien nog geen eigen website kunnen we (aan een klein prijsje) een website voor u ontwikkelen. 

 
Bedrijven en zelfstandigen die willen sponsoren kunnen contact opnemen met Vercauteren Patrick 0475/44.89.78 of 

mailen naar patrick@madboyracing.be . 

Voor zelfstandigen en bedrijven maken we altijd een factuur van publiciteit voor uw zaak.  
 
 
Particuliere vrienden en vriendinnen kunnen een bijdrage storten op BE83 3630 8600 7415 van Mad Boy Racing vzw 

- Indien voor 1 bepaalde piloot met de vermelding van “Sponsoring naam piloot” 
- Indien te verdelen onder alle piloten van het team met de vermelding van “Sponsoring Mad Boy Racing” 

 
Wij danken jullie reeds bij deze voor de sponsoring ;-) 
 
Voor diegene die niet weten wat Supermoto is, Supermoto is een spectaculaire tak van het motorrijden waarbij er met 
een omgebouwde crossmotor gereden wordt op een circuit dat bestaat uit ongeveer 70 % verhard (asfalt,...) en 
ongeveer 30 % onverhard (gravel, aarde, jumps, ...). 
 

Meer info, foto’s en filmpjes kan je ook terugvinden op www.madboyracing.be en 
www.facebook.com/madboyracing 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Vercauteren Patrick, bestuurder van 
Mad Boy Racing vzw 
Pruimelaarstraat 1 
9940 Sleidinge 
BTW: BE 0834 395 186 
TEL: 09/227.89.78 
GSM: 0475/44.89.78 
FAX: 09/227.13.31 

E-mail: patrick@madboyracing.be 

 

Piloot Vercauteren Kevin GSM: 0474/88.64.08  kevin@madboyracing.be 

Piloot Neirinck Kenny  GSM: 0485/72.91.63  206ken@gmail.com 
Piloot Neirinck Andy  GSM: 0486/07.58.82  neirinck.andy@gmail.com 
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Sponsor overeenkomst 
 

 
 

Deze overeenkomst gaat over de sponsoring van één of meerdere piloten voor het seizoen 2017. 
 
Na het invullen van onderstaande gegevens zal u een factuur gestuurd worden, voor het maken van publiciteit voor 
uw zaak. 
 

Deze overeenkomst is afgesloten tussen: 
 
Mad Boy Racing vzw 
Pruimelaarstraat 1 
9940 Evergem 
BTW: BE 0834 395 186 
TEL: 09/227.89.78 
GSM: 0475/44.89.78 
FAX: 09/227.13.31 
E-mail: patrick@madboyracing.be 
 

En: 
 
Naam Bedrijf:  ………………………………………………….  
Contactpersoon:  …………………………………………………. 
Adres:   …………………………………………………. 
   …………………………………………………. 
BTW:   …………………………………………………. 
TEL:   ………………………………………………….  
FAX:   …………………………………………………. 
Website:  …………………………………………………. 
E-mail:   …………………………………………………. 
 
Bedrag sponsoring exclusief BTW: ……………………. € 
 
Het logo van uw bedrijf kan digitaal aangeleverd worden en zal in kleur afgedrukt worden zonder wijzigingen, enkel 
het formaat zal aangepast worden. 

 
Opmerking: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sponsoring dient gebruikt te worden voor de volgende piloot /piloten (x plaatsen): 

 
O  Vercauteren Kevin 
O  Neirinck Kenny 
O  Neirinck Andy 

 
 
Aanbrenger       Sponsor 
Naam: ……………………………………………………….. Naam: ……………………..…………………………. 
Handtekening:       Handtekening: 
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