
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022

HOSPITALITYc

Overeenkomst sponsoring Superprestige cyclocross 2022

Mail vandaag nog uw bestelling naar: kurtvanneste@cyclocrossruddervoorde.be
Telefonisch via gsm 0479 37 87 10

U ontvangt een factuur binnen de 14 dagen na bestelling,
de e-tickets worden u toegestuurd na ontvangst van betaling.



Beste sponsor, 
Op zaterdag 29 oktober 2022 organiseert het Wijkcomité Sint-Godelieve voor de 35ste keer een
internationale cyclocross. Deze wedstrijden worden gereden op de vertrouwde omloop op het domein
Pyfferoen in Ruddervoorde, Baliebrugge. Jaar na jaar zijn deze wedstrijden een voltreffer met de nodige 
media-aandacht (live op Telenet Play Time, Telenet Play Sports en Proximus TV). Het is een gedroomde 
gelegenheid om uw zakelijke contacten te onderhouden met als doel een uitstekende return on
investment.
 
HOSPITALITY 
VIP-lunch
Om 11 uur wordt u verwacht in een mooi aangeklede VIP-tent met bijhorende terras aan het parcours.
U wordt ontvangen met champagne en diverse amuse bouches. In samenwerking met cateraar Ma
Kwizien wordt u een viergangendiner aangeboden met aangepaste wijnen. Na de wedstrijd zijn er 
hapjes en een warm buffetje voorzien op dezelfde plaats als ‘s middags en blijven alle dranken gratis tot 
einde van de VIP-formule (19 uur). 
• 14 VIP-Lunch kaarten: 800 euro excl. btw.
• 18 VIP-Lunch kaarten: 1.475 euro excl. btw.
• 10 VIP-Lunch kaarten: 1.700 euro excl. btw.

Bijkomende kaarten vanaf 10 stuks kosten 150 euro excl. btw.

VIP-walkingdinner
Vanaf 12 uur wordt u verwacht in de VIP-tent, voor een verzorgd koud en warm buffet met bijhorende 
dranken (bieren, wijnen, frisdranken). Na de wedstrijd zijn er hapjes en een warm buffetje voorzien en 
blijven alle dranken gratis tot einde van de VIP-formule (19 uur). 
• 125 euro excl. btw. per kaart. 
Bijkomende kaarten vanaf 10 stuks kosten 115 euro excl. btw.
 
VIP-receptie
Vanaf 16 uur wordt u verwacht in de VIP-tent, ontvangst met hapjes, een warm buffetje en bijhorende 
dranken (bieren, wijnen, frisdranken). Alle dranken blijven gratis tot einde van de VIP-formule (19 uur). 
• 80 euro excl. btw. per kaart.
 
Programma 
10u30 nieuwelingen
12u00 Internationale junioren
13u40 Telenet Superprestige Dames/U23
15u10 Telenet Superprestige Heren/U23
16u45 “REGI” in de feesttent
18u00 Afterparty in de feesttent


