
	

		 WK HIPHOP 2019 

SPONSORFORMULIER


Trots kunnen we zeggen dat alle 6 hiphop wedstrijdteams, een 
aantal solo’s en duo’s, zich wéér hebben gekwalificeerd voor 

het WERELD KAMPIOENSCHAP HIPHOP 2019, 

dat in augustus 2019 plaatsvindt in BLACKPOOL, UK! 


Wil jij ons helpen naar ons WK avontuur?  

Onze hiphop wedstrijdteams - The Vendetta Family - hebben dit seizoen 
ontzettend hard gewerkt, veel plezier gemaakt en hebben tijdens de ranking 
wedstrijden zó goed gedanst, dat zij in de felbegeerde top 5 van NL zijn 
geëindigd. Daarmee hebben zij zich geplaatst voor (zowel het EK als) het WK 
2019!


De WK reis naar Blackpool brengt veel kosten met zich mee, denk aan 
vliegtickets, 4 overnachtingen, entree voor het event, eten en drinken, etc.

Per danser kost dit circa €700,00, ons doel is om met 50 dansers te gaan, 
dus wij moeten €35.000,00 bij elkaar krijgen! 


Vorig jaar hebben we meegedaan aan het WK 2018 in Glasgow en hebben 
we een waanzinnige 2e en 5e plaats behaald… Nu gaan we voor GOUD!! 

JIJ KAN ONS HELPEN ONZE DROOM WAAR TE MAKEN…  
Wil jij ons sponsoren? Alle beetjes helpen, we zijn blij met alles! 

Het is mogelijk om het door jouw gekozen sponsorbedrag te geven aan 1 
bepaald team, of te verdelen over alle teams. 

Bij een minimaal sponsorbedrag van €250,00 (min. per team) 

- zal het bedrijfslogo in witte opdruk geplaatst worden op de achterkant van 

onze teamshirts. (Voorkant t-shirt: team logo, achterkant: bedrijfslogo’s 
van de sponsoren.)


- zullen we de bedrijfsnaam uitdragen in een aantal social media posts, 
zowel via de social media kanalen van DIFF Dance Centre (facebook 2,7K, 
insta 2,3K) als via de kanalen van de betreffende dansers uit het team en 
onze nieuwsbrieven rondom het WK. 


Vul het formulier in op de achterzijde.




Graag invullen en aanleveren via één van onze dansers/ ouders of digitaal 
per e-mail (claudia@diffdancecentre.nl). 


Bedrijfsnaam:	 	 __________________________________________


Contactpersoon:		 __________________________________________


E-mailadres:	 	 __________________________________________


Telefoonnummer:	 __________________________________________


Adres:	 	 	 __________________________________________


Postcode + plaats: 	 __________________________________________


Website:	 	 	 __________________________________________


Ik wil graag het volgende bedrag sponsoren, let op, dit is excl. 21% btw: 


(  )	 € 100,00	 	 (  )	 € 250,00	 	 	 (  )  € 500,00


(  )	 € 750,00  	 	 (  )	 € 1000,00	 	 	 (  )  Anders namelijk: 

	 	 	 	 	 	 	 	 	      € _____________


Ik wil graag dat het gesponsorde bedrag ten goede komt van:


(  ) 	 V for Vanity (  ) V for Vigilant 
onder 14 jr	 	 	 	 onder 18 jr beginners


(  )  	 V for Vindicate	 	 (  ) 	 V for Vengeance

	 onder 18 jr novice	 	 	 18+ novice


(  ) 	 V for Vendetta  (  ) Verdelen over alle teams

18+ intermediate	 	 	 	 


Datum: _____ - _____- 2019 	Handtekening: ________________________


DIFF Dance Centre zal naar aanleiding van dit formulier contact opnemen en een factuur verzenden. 

Vragen? Neem contact op: 
Claudia de Rijter 
DIFF Dance Centre Zwolle  
claudia@diffdancecentre.nl  

BEDANKT NAMENS DE DANSERS!
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