
Promotionele ondersteuning clubs 2021-2022 

OF (nieuw) aankoop CO2 meter 

 

Danssport Vlaanderen biedt aan elke club/school een subsidie aan voor promotiemateriaal:  

• Aangesloten clubs die in orde zijn met de aansluitingsvoorwaarden van Danssport 

Vlaanderen krijgen een jaarlijkse subsidie van €150 voor promotiemateriaal. 

• Uitzonderlijk wordt dit bedrag voor 2021-2022 opgetrokken naar €200 en kan dit 

bedrag ook gebruikt worden voor de aankoop van een CO2-meter.  

Om aanspraak te maken op die korting moet het logo van Danssport Vlaanderen geplaatst 

worden op het promotiemateriaal volgens onze voorwaarden (zie verder). Deze 

promotionele ondersteuning loopt voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2022. 

Daarna start (onder voorbehoud) een nieuwe periode voor promotionele ondersteuning. 

U hebt zelf de keuze via welke drukker of leverancier van promotiemateriaal u een 

bestelling doet. Van elk promotiemateriaal dat u laat maken én dat naast het clublogo ook 

het logo van Danssport Vlaanderen draagt, kunt u een factuur indienen en aanspraak 

maken op de subsidie. 

Indien gewenst kunt u ook nog samenwerken met drukkerij Chapo om uw 

promotiemateriaal te laten maken. Zij kennen de huisstijl van Danssport Vlaanderen. 

De contactgegevens: www.drukkerijchapo.be 

Sasstraat 4, 3500 Hasselt 

032 11 22 31 00 – info@drukkerijchapo.be   

 

WERKWIJZE 

Voor de CO2 meter:  

U bezorgt een kopie van de aankoopfactuur van de CO2 meter aan Danssport Vlaanderen. 

U maakt daarbij nog zelf een factuur of onkostennota aan Danssport Vlaanderen twv €200 

(voorbeeld factuur beschikbaar in bijlage).  

Voor het promotiemateriaal: 

U bezorgt een kopie van de aankoopfactuur samen met een voorbeeld of foto van het 

promotiemateriaal aan Danssport Vlaanderen. U maakt daarbij nog zelf een factuur of 

onkostennota aan Danssport Vlaanderen twv €200  

(voorbeeld factuur beschikbaar in bijlage). 

Die 3 documenten bezorgt u aan anja@danssportvlaanderen.be 

http://www.drukkerijchapo.be/
mailto:info@drukkerijchapo.be
mailto:anja@danssportvlaanderen.be


 

PROMOTIEMATERIAAL 

Al het promotiemateriaal komt in aanmerking voor de subsidie mits vermelding van het logo 

van Danssport Vlaanderen. 

(Alvast enkele ideeën: folders, affiches, beachvlaggen, banners en roll-up banners, maar ook 

autobestickering, t-shirts, stickers, deurhangers,…). 

Op folders/affiches raden wij u aan volgende gegevens te vermelden:  

- niet op de openbare weg gooien 

- V.U. (verantwoordelijke uitgever): naam – adres – telefoonnummer (dit moet naam + 

domicilie van een persoon zijn, niet van de club/school). 

LOGO DANSSPORT VLAANDEREN 

Om aanspraak te doen op de korting van Danssport Vlaanderen plaatst u het logo van 

Danssport Vlaanderen onder volgende voorwaarden: 

Voor folders en affiches: 

- Logo steeds op voorpagina/voorkant plaatsen, met de breedte: 

A7: 2 cm  

A6: 2 cm 

A5: 4 cm 

A4: 4 cm 

A3: 8 cm 

A2: 10 cm 

A1: 12 cm 

 

- Het logo van Danssport Vlaanderen mag gebruikt worden in de varianten wit, zwart 

en rood (zie Promotiebudget (danssportvlaanderen.be).  

 

Voor Beachvlaggen:  

 

- Logo steeds op voorkant plaatsen, met een breedte van minstens de helft van de 

breedte van de beachvlag. 

o Bv: de beachvlag is 50 cm breed, dan moet het logo van Danssport 

Vlaanderen min. 25 cm breed zijn. 

 

Andere promotiematerialen: Gelieve de drukproef ter goedkeuring voor te leggen aan 

Danssport Vlaanderen. 

https://www.danssportvlaanderen.be/voor-clubs/subsidies/promotiebudget

