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SPONSOR BROCHURE 

 
SAMEN 12 UREN FIETSEN T.V.V. RA LIGA VZW 

 
Top event op het Circuit van Zolder op zaterdag 18 juni 2022. 
Wie inschrijft voor 18 april ontvangt een mooi Bioracer fietsshirt met de oRAnje 
knoop.  
Inschrijven kan door een gift te doen van minimum te doen 50€, deze gift geeft 
recht op een fiscaal attest.  
 
Fiets mee in deze recreatieve, 12 uur durende aflossingsproef. 
Je kan solo, per twee of in teams van 4 of  6 renners deelnemen. 
Het team met de meest afgelegde ronden is de winnaar.  

Info en inschrijven www.raliga.be - info@raliga.be  

We hopen op een spectaculair oRAnje fietsgebeuren dat alle aandacht trekt. 

 

Wie zijn wij 

De RA Liga vzw is een vereniging opgericht door en voor reumatoïde artritis-
patiënten met als doel informatie, kennis en ervaring te delen.  Daarnaast zetten 
we ons in om de belangen van de RA patiënt te verdedigen.   
Meer dan 100.000 Belgen lijden aan deze onderbelichte ziekte met meestal 
onzichtbare, maar ingrijpende symptomen.  
Een simpele knoop vastmaken…. Voor mensen met reumatoïde artritis (RA) kan dit 
een hele opgave zijn.  De oRAnje knoop is een krachtig symbool om RA onder de 
aandacht te brengen zodat we kunnen inzetten op een vroegtijdige diagnose. 
 

 
Leven met RA is bewegen met RA. 
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SPONSORS CORPORATE 

• Deelname met 1 ploeg (4 personen) - 600€/ploeg + 50€ per deelnemer. 
• Deelname met 1 ploeg (6 personen) - 750€/ploeg +50€ per deelnemer. 

• Voor een corporate ploeg zijn de catering, pitbox, en massage inbegrepen. 

Natuurlijk is het mogelijk om met meerdere ploegen deel te nemen 
(bedrag x aantal ploegen). 

• Catering voor extra deelnemers mogelijk - 50€ per deelnemer, (geldig na 

betaling). 

 
 

EVENTSPONSORS 
 

• Deze bedrijven sponsoren 2000€. 

• Elke sponsorondersteuning is altijd welkom en deze worden vermeld via 

onze communicatie kanalen.  

 
Wat bieden wij aan voor 2000€ 

• Het logo van eventsponsors wordt vermeld op het fietsshirt en in het filmpje 

van die dag, zie filmpje 2021: 12 uur fietsen op het circuit van Zolder. - YouTube 

• Logo op posters en flyers, ledenblad, website RA Liga vzw. 

• Vanaf 1000€ wordt het logo ook opgenomen in het filmpje. 

 

• Sponsorondersteuning: IBAN: BE98 7340 2251 2493 - BIC:KREDBEBB. 

• Meer info: www.raliga.be info@raliga.be , GSM: 0475 96 62 31. 

 

INSCHRIJVEN 

 
Enkel degenen die inschrijven voor 18 april komen in aanmerking voor het 

fietsshirt! 

Dankzij onze sponsors kunnen we de deelnemers een fietsshirt van Bioracer 
aanbieden. 

Inschrijven: https://www.raliga.be/content/samen-12-uur-fietsen-tv-ra-liga-vzw 
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Iedere deelnemer geeft zijn/ haar maat door bij inschrijving.  De bestelling wordt 
pas gedaan na storting van de bijdrage. 

De shirts worden  's morgens op de dag van het event ter plaatse uitgedeeld aan de 
ploegleiders. 

 

 

FIETSSHIRT BESTELLEN 

 

 

 

 

  

Onze welgemeende dank voor jullie betrokkenheid en steun 
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