Projectoproep ‘Goede Doelen’: 5 Goede Doelen van BoslandTrail 2022!
Info | De BoslandTrail is toe aan zijn 5e editie en dat wordt uniek. Al enkele edities
zien we spontaan prachtige ideeën ontstaan. Wij staan al altijd versteld van welke
mooie en nobele initiatieven dit voortbrengt. BoslandTrailen is voor ons grenzen
verleggen met respect voor de natuur en onze naasten. Al enkele jaren hechten wij
belang aan ons regionaal netwerk. Elke doelgroep, vereniging of onderneming heeft
zijn plaats binnen ons netwerk.
In het kader van de 5e editie gaan we een stapje verder. BoslandTrail lanceert een projectoproep om
uiteindelijk 5 Goede Doelen aan zich te binden voor de editie van 2022.
De 5 verkozen Goede Doelen krijgen van ons deze editie een vast bedrag van €500 per Goed Doel om
hun werking te versterken maar we voorzien ook ruimte via onze kanalen én tijdens het evenement
om sponsoracties van de 5 Goede Doelen onder de aandacht te brengen om op die manier extra
fondsen te helpen werven. Zetten jullie je graag in voor een Goed Doel? Dien jullie project in en wie
weet vergaren jullie samen met BoslandTrail 2022 nieuwe fondsen en meer naamsbekendheid!
Deelnemen | Jij bent lid of bestuurslid van een Goed Doel en zou deze mogelijkheid graag aanboren
om nieuwe fondsen te verwerven voor jullie werking. Je downloadt via onze website de Template
‘Projectoproep Goede Doelen’, vult deze fiche in en stuurt het door naar info@boslandtrail.be
Onze selectiecommissie zal daarna kijken of het Goede Doel in aanmerking komt. Indien nodig zal de
selectiecommissie contact met jullie opnemen.
Voorwaarden | Deze oproep is erg breed. Elk Goed Doel dat de waarden van VZW BoslandTrail
prikkelt, komt in aanmerking. Uiteindelijk zorgt de selectiecommissie voor 5 Goede Doelen die
verbonden worden aan BoslandTrail 2022!
Praktisch | BoslandTrail zal een vast bedrag van €500,- overmaken aan elk van de 5 verkozen Goede
Doelen. Daarnaast moedigen we de Goede Doelen aan om een sponsoractie op te zetten rond
BoslandTrail. Over deze sponsoracties van onze 5 Goede Doelen zullen wij via onze website,
mailingdatabase, persrelaties en social media platformen communiceren. De 5 Goede Doelen krijgen
ook een vaste plaats op toegewezen geprinte communicatie én krijgen hun plaats op de start- en
finishweide in het weekend van 23 & 24 september, in Bosland. Deze fysieke plaats dienen ze zelf in
te richten en te bemannen.
Stel een sterke e-mail, gericht aan info@boslandtrail.be samen en
1. Omschrijf daarin jullie werking
2. Verduidelijk jullie structuur
3. Verduidelijk de link met BoslandTrail
4. Omschrijf de acties die jullie wensen te ondernemen in het kader van BoslandTrail
5. Geef aan waarom jullie willen partneren met VZW BoslandTrail
6. Leg uit hoe jullie gebruik zouden maken van de toegewezen plaats op de start- en
finishweide van BoslandTrail
7. Laat contactgegevens achter!

