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Sponsorformulier Steps On Fire – 27 november 2021 

Naam wandelaar: …………………………………………………………………….…………Telefoonnummer: …………………………………… 

Mailadres wandelaar: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wandelaars van Steps On Fire kunnen zich laten sponsoren, de wandelaar met de meeste sponsoring wint een prijs. Sponsoren kan d.m.v. een 

vast bedrag of een bedrag per afgelegde kilometer. Gelieve de tabel in te vullen en het document te bezorgen aan de organisatie voor zondag 

05.12.2021. In de vakjes betaling is het de bedoeling om de datum van storting te noteren, zodat we dit snel terugvinden. 

Giften 
 

Naam Sponsor 
Soort sponsoring vast bedrag of Bedrag per km Betaling 

Vast bedrag Bedrag per km Totaal km’s Totaal bedrag Storting SOF Storing HBK Cash 

Voorbeeld: Jan Janssens € 20.00 €  € 04/10   

Voorbeeld: An Mertens € € 1 60 € 60  28/11  

 € €  €    

 € €  €    

 € €  €    

 € €  €    

 € €  €    

 € €  €    

 € €  €    

 € €  €    

 € €  €    

 € €  €    

 € €  €    

De wandelaar en sponsors verbinden zich ertoe het bedrag over te schrijven op de rekening van Steps On Fire (SOF) zonder fiscaal attest (BE02 7340 4090 

8040) of Help Brandwonden Kids (BE25 7785 9883 2282) met fiscaal attest voor giften vanaf €40. Het fiscaal attest kan enkel worden opgemaakt als 

volgende zin in de mededeling wordt geschreven : Gift familienaam, voornaam, volledig adres. 

mailto:stepsonfire@hotmail.com
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Sponsorblad Steps On Fire – 27 november 2021 

Ik (naam sponsor) ……………………………………………………………………… engageer mij om (naam wandelaar) ……………………………………………………………………………… te 

sponsoren voor zijn/haar deelname aan de benefietwandeling Steps On Fire van 27 november 2021 . Ik schenk hierbij een vast bedrag van € ……… of een 

bedrag per kilometer van € …..…/km. Dit bedrag heb ik contant afgegeven op ….. / …… , gestort op rekening Steps on Fire (BE02 7340 4090 8040) op ….. / 

….. of gestort op rekening Help Brandwonden Kids (BE25 7785 9883 2282) op ….. / ….. . 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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