
SPONSORING
DOOR BEDRIJVEN

Draag jij als bedrijf ook je steentje bij ?  Stort dan het bedrag van jouw keuze op het rekening nummer 
van BiJeVa vzw (BE55 0015 0850 9644) o.v.v. Ventoux Challenge 2020 en mail ook al je gegevens 
naar info@ventouxchallenge.be. Wij bezorgen je een fiscaal attest. 

WEBSITE WEBSITE       FACEBOOK KLEDIJ      KLEDIJ
LOGO  LOGO+INFO      PROMO  LOGO (MEDIUM)     LOGO (GROOT)

BEDRAG
INCL. FISCAAL ATTEST 

€50
€100
€250

> €400

Draai om voor meer informatie



Op 6 juli 2020 start in het zuiden van Frankrijk reeds vroeg in de ochtend een fantastisch mooie 
maar ook loodzware uitdaging: Samen gaan Bjorn Theys en Bruno Van de Voorde de Mont 
Ventoux beklimmen met de fiets... en na het dalen onmiddellijk in Bédoin (FR) worden de fietsen 
omgewisseld voor loopschoenen, en beklimmen ze de berg opnieuw !

Samen willen we onze netwerken, vrienden en kennissen aanspreken om gelden in te zamelen voor het project 
"BiJeVa" (www.bijeva.be) die zich als vzw inzet om kinderarmoede te bestrijden. We willen met deze zware inspan-
ning aantonen hoe belangrijk we dit project vinden. Ons doel is uiteraard 2x de top te halen en dankzij onze 
inzamelingen met BiJeVa een brede glimlach op vele kinderen hun gezicht te kunnen toveren.

Ook jij kan ons steunen ! Bezoek www.ventouxchallenge.be en www.facebook.com/ventouxchallenge 
om ons mee te volgen en aarzel niet om dit met je vrienden en kennissen te delen.  Klik op de winkelknop 
rechtsboven om ook uw steentje bij te dragen (vanaf €1) onder de vorm van onze facebook fundraiser.
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Online doneren 
via de knop:
  
   shop now

Sponsoren als bedrijf ?  Kijk om de achterkant voor alle mogelijkheden
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