
Voor uw sponsoring ontvangt u een debetnota voor de BTW-plichtigen of een fiscaal attest voor de vrije beroepen en private 
personen. Bijgaand formulier kan u terugbezorgen aan de Rotaryvriend die u heeft aangesproken, graag vóór 20/09/2020.

Wij danken u van harte namens Rotary Club Izegem en de door ons 
gesteunde projecten.

IZOVINO
Izegemse Kunst- en Wijnproeverij

ROTARY CLUB IZEGEM PRESENTEERT: 
IZOVINO EN 1010 IZEGEM!

9-10-11 OKTOBER 2020

€ 300

De kunst- en wijnproeverij Izovino is intussen een begrip in de regio. In de aanloop van dit 
evenement lanceren we een  grootse actie om Izegemnaars aan te sporen zich te registreren voor 
orgaandonatie. Dit wordt meteen ons centraal project voor dit jaar, samen met de ondersteuning 

van de Izegemse jeugdverenigingen in dit voor hen moeilijke jaar.

Prijs: €25 pp. 

Ga naar de www.izovino.be, kies je tijdslot en reserveer je tafel

Locatie: Kasteel Wallemote, Kokelarestraat 85, Izegem 

IEDEREEN IS WELKOM!

SPONSORFORMULE
- Vermelding op website IZOVINO en logo op de placemats voor elke deelnemer
- Projectie logo op scherm tijdens het hele evenement
-  Tafel van 4 in onze Chambres d’Amis op tijdstip naar keuze (reserveer snel je tafel op www.izovino.be). 
Extra plaatsen kunnen bijbesteld worden.

Maak kennis met de volledig coronaproof-editie van Izovino en beleef meteen een heuse VIP-wijnproeverij!  

We reserveren voor jou en je bubbel een plaatsje in één van de kamers van het kasteel en serveren jouw eigen keuze 

van wijnen uit de mooie Izovino-selectie aan tafel. Een tapasbordje van ’t Hoornaerts maakt het geheel af.  

Wijnen kunnen aansluitend – geheel vrijblijvend – besteld worden. 

KUNST- EN WIJNPROEVERIJ ‘CHAMBRES D’AMIS’

1010 orgaandonors 

tegen 10.10.2020

Actie van Rotaryclub 

Izegem i.s.m.  

Stad Izegem

1010



Bedrijf 

Contactpersoon

Adres

Btw Nr

Tel of Gsm

E mail

Uw Rotary Contactpersoon

 Wenst deel te nemen als hoofdsponsor van Izovino 2020 voor een bedrag van  300 €

 Reserveert voor 4 personen voor Izovino - Chambres d’Amis, tijdstip naar keuze (volgens beschikbaarheid).

 Stort € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Uit sympathie (met naamvermelding)

   Uit sympathie (zonder naamvermelding)

U kan uw storting uitvoeren op rekening van Rotary Club Izegem:

IBAN BE 89 6528 1900 0485 - BIC HBKABE22

Wenst te ontvangen:

 Debetnota                of Fiscaal attest 

Graag dit formulier van uw sponsoring bezorgen aan: geertsoetaert@telenet.be 
Gelieve uw logo (300 dpi) voor 20/09/2020 te bezorgen aan: francis@visual.be     

ANTWOORDFORMULIER

ROTARY CLUB IZEGEM

IZOVINO
5e Izegemse Kunst- en Wijnproeverij

1010 orgaandonors 

tegen 10.10.2020

Actie van Rotaryclub 

Izegem i.s.m.  

Stad Izegem

1010


