


Eifeesten klaar voor briljanten editie  
en ze hebben nog niets van hun  
glans verloren 
Nieuwsblad 25/03/2019 

IN WOORD EN BEELD...  
Dit waren de GULDEN EIFEESTEN in 2019! 

“

65ste editie van Gulden Eifeesten baden in zonlicht: 
“Beste avond van mijn leven” 
Nieuwsblad 23/04/2019 

“
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 Eifeesten 

Welkom op onze feesten!
Beste ondernemer, 

Na 3 jaar oponthoud is het eindelijk terug zover...de Gulden Eifeesten.  Tijdens het 
paasweekend verwelkomt Gulden Eifeesten vzw duizenden bezoekers en  
trakteert hen op 5 dagen feest met een mooi en gevarieerd programma voor 
jong en oud. 

 

Uiteraard brengt een goed georganiseerd feest ook de nodige kosten met zich 
mee.  Het slagen van de Gulden Eifeesten is in heel sterke mate te danken aan 
onze partners.  Zonder hun inbreng is het onmogelijk om een uniek en traditioneel 
programma aan te bieden.  Als blijk van dankbaarheid voor deze steun bieden 
wij onze partners de nodige publiciteit en visibiliteit aan tijdens de feesten. 

 

Partnership moet een win-win situatie zijn. Als ondernemer wilt u natuurlijk dat uw 
bijdrage zich vertaald in een mooie promotie van uw bedrijf. Ontdek alvast onze 
verschillende partnerformules die garant staan voor een waardevolle  
publiciteitsreturn. Uiteraard staan we steeds tot uw dienst om in overleg een  
partnerpakket samen te stellen volgens uw behoeftes. 
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 Eifeesten 

‘t feest voor iedereen! 

Tijdens het paasweekend wordt Kruishoutem opnieuw ondergedompeld in 5  
dagen feest. Met reeds 66 edities een echte traditie en ook in 2023 staat er weer 
een “EI”-vol programma te wachten voor de duizenden feestvierders. Met een 
uitgebreide evenementenaffiche wil Gulden Eifeesten vzw een programma  
aanbieden voor jong en oud. 
 
Op vrijdag mag de jeugd de aftrap geven van de Gulden Eifeesten tijdens de  
paasfuif. In een uniek kader zullen tal van Dj's de feesttent op zijn kop zetten met 
de zotste paasfuif in omstreken. 
 
Op zaterdagnamiddag is het feestterrein de thuisbasis voor de allerkleinsten met 
de PUR NATUR kindernamiddag EI-land. Optredens, kinderanimatie, kermis, mini-
eierworp en natuurlijk de verkiezingsshow Eierprins en Eiprinses zijn de ingrediën-
ten voor een spetterend feest! 
 
Zaterdagavond wordt de feesttent omgetoverd voor een zot feestje met NACHT 
VAN‘T EI. Een line-up van bekende artiesten en DJ’s uit de 90s & nillies in een 
spectaculaire setting brengt de dansvibes terug voor twintigers tot vijftigers. 
Kies voor de formule party of ga voluit met de formule party&dinner. 
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 Eifeesten 

‘t feest voor iedereen! 

Op paaszondag gaan Gulden Eifeesten vzw en de gemeente Kruisem op zoek 
naar de nieuwe Eikoningin en Eierboer. In een leuke verkiezingsshow gaat een 
onafhankelijke jury op zoek naar waardige opvolging voor de aftredende  
Eikoningin en Eierboer. De kandidaten brengen na enkele weken voorbereiding 
een wervelende show. Het winnende duo gaat naar huis met heel wat prachtige 
prijzen, het gegeerde kroontje voor de Eikoningin en het lintje voor de Eierboer.  
De verkiezingsshow krijgt een muzikale omlijsting met het optreden van een 
Vlaamse artiest. Een fantastische avond die u zelfs als VIP kan meemaken.   
 
Op paasmaandag wordt de dorpskern van Kruishoutem ondergedompeld in het 
feestgedruis met Kruishoutem “EI”-vol. Een bruisend programma met oldtimer-
meeting, foodtruckfestival, straatanimatie, kermis en optredens in de grote  
feesttent. En natuurlijk ook de traditionele Eiworp uit de kerktoren. Dit alles onder 
het waakzame oog van de kersverse Eikoningin, Eierboer, Eierprins en Eiprinses.  
We sluiten deze prachtige dag af met een mooi vuurwerkspektakel. 
 
Op dinsdagnamiddag vergeten we ook onze seniors en mensen met beperking 
niet. Zij kunnen tijdens koffie en gebak genieten van een leuk volksfeest met een 
optreden van een bekende artiest. 



Welkom in de feesten 

de bereikbaarheid van Gulden Eifeesten 
De meeste activiteiten van de Gulden Eifeesten vinden plaats op het Nieuw 
Plein in Kruishoutem. Enkel op paasmaandag tijdens Kruishoutem “EI”-vol 
wordt de feestzone uitgebreid in de ganse kern van de gemeente. De zone 
wordt verkeersvrij gemaakt zodat bezoekers ongestoord kunnen genieten van 
alle activiteiten. Een feestenplan geeft de feestzone weer met vermelding van 
de activiteiten, locaties, parkeerzones en zoveel meer. 

De feestzone is makkelijk bereikbaar te voet, met de fiets of met het openbaar 
busvervoer (De Lijn). 
 

SCHONE FEESTEN! 
Onze ecologische afdruk beperken 
Als organisator van de Gulden Eifeesten willen we onze ecologische afdruk 
beperken. Voor de editie 2023 zullen dranken in herbruikbare bekers of glazen 
geschonken worden. We voorzien een selectieve afvalinzameling voor glas, 
PMD en papier/karton. 

We nemen de nodige maatregelen in afvalpreventie zoals het beperken van  
flyerdrukwerk. We gebruiken zoveel mogelijk digitale promotie. 
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LOKALE FEESTEN! 
SCHAKEL EN ONDERSTEUNING VAN LOKALE ECONOMIE 
Met Gulden Eifeesten willen we een schakel en ondersteuning zijn voor de lokale 
economie. We gaan prioritair op zoek naar samenwerkingspartners en sponsors 
binnen de gemeente of regio. 

In aanloop naar de feesten wordt een programmaboek gedrukt en bedeeld in 
de ganse gemeente (10.000 exemplaren).  Het programmaboek biedt naast info 
over de feesten ook de kans aan adverteerders om hun bedrijf en/of activiteit te 
promoten. 
 

SAMEN FEESTEN! 
Nauwe samenwerking met lokale verenigingen 
Kruishoutem (Kruisem) heeft een bloeiend verenigingsleven. Als organisator van 
de Gulden Eifeesten bouwen we samen met heel wat verenigingen aan een  
uitgebreid feestprogramma. Zo kunnen bezoekers van de Gulden Eifeesten  
genieten van een heel gevarieerd programma. 

Bovendien schakelen we heel wat lokale verenigingen in voor hulp tijdens de  
organisatie van de Gulden Eifeesten.   
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Onze Partnerformules  
BRONS, ZILVER, GOUD of...DIAMANT? 

Wordt jouw bedrijf partner van de Gulden Eifeesten?  Daar hopen we alvast op!  We  
laten u graag kennismaken met onze verschillende partnerformules.   
Natuurlijk kan u onze organisatie financieel steunen maar we bieden ook de  
mogelijkheid om als bedrijf mee te sponsoren in het prijzenpakket voor de  
verkiezingsshow Eierboer en Eikoningin. 

 

Met onze formules BRONS, ZILVER en GOUD stellen we standaardformules voor die u als 
partner visueel zichtbaar maken voor en tijdens het feestweekend.  Niet enkel op het 
feestterrein maar ook op verschillende publicitaire communicatie-middelen: publiciteits-
boek, programmafolder, sponsorwall, digitale presentatie, website, sociale media, regio-
nale televisie.... 
 
U ontvangt als partner ook een kaartenpakket waarmee u zelf kan kiezen op welke  
momenten u en uw klanten willen genieten van de Gulden Eifeesten. 
 
Bovendien nodigen wij graag onze partners uit op de pers– en sponsoravond die we  
één maand voor de start van de feesten organiseren.  Op die avond mag u, samen met 
de pers, in primeur kennismaken met de kandidaten voor de verkiezing Eikoningin en  
Eierboer. 
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Wat mag u verwachten: 
g Uitnodiging op de pers- & sponsoravond (1 persoon) 
g Uw advertentie in formaat 1/8-pagina in het publiciteitsboek (50 euro exclusief BTW) 
g Uw logo op de algemene programmafolder Gulden Eifeesten 
g Uw logo op de sponsorwand aan de inkom feesttent 
g Uw publiciteit tijdens de digitale loop op de LED-schermen in de feesttent (1 slide) 
g Uw bedrijf op de website www.guldeneifeesten.be op de pagina “partners” 
g Kaartenpakket t.w.v. 160 euro vrij te besteden door de partner 
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Wat mag u verwachten: 
g Uitnodiging op de pers- & sponsoravond (2 personen) 
g Uw advertentie in formaat 1/2-pagina in het publiciteitsboek (150 euro exclusief BTW) 
g Uw logo op de algemene programmafolder Gulden Eifeesten 
g Uw logo op de sponsorwand aan de inkom feesttent 
g Uw publiciteit tijdens de digitale loop op de LED-schermen in de feesttent (1 slide) 
g Uw bedrijf op de website www.guldeneifeesten.be op de pagina “partners” 
g Plaats voor 1 herasdoek op onze partnercubes 
g Kaartenpakket t.w.v. 320 euro vrij te besteden door de partner 
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Wat mag u verwachten: 
g  Uitnodiging op de pers- & sponsoravond (4 personen) 
g Uw advertentie in formaat 1 pagina in het publiciteitsboek (280 euro exclusief BTW) 
g Uw logo op de algemene programmafolder Gulden Eifeesten 
g Uw logo op de sponsorwand aan de inkom VIP- en feesttent 
g Uw publiciteit tijdens de digitale loop op de LED-schermen in de feesttent (3 slides) 
g Uw logo op de officiële affiche van de Gulden Eifeesten 
g Uw logo op de website www.guldeneifeesten.be op de pagina “partners” en “hoofdpagina” 
g Plaats voor 2 herasdoeken op onze partnercubes 
g Specifieke vermelding van uw bedrijf via onze social media (1 maand voor paasweekend) 
g Kaartenpakket t.w.v. 640 euro vrij te besteden door de partner 
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DIAMANT: een exclusieve sponsorformule op maat! 
 De Gulden Eifeesten is een evenement met een zeer gevarieerd programma voor 

jong en oud, gespreid over verschillende dagen.  Ieder activiteit heeft zijn eigen  
karakteristieken en publiek.  Het kan dus zijn dat u zich als sponsor specifiek wil  
profileren op één van onze evenementen en dus meer wil sponsoren dan onze  
formule GOUD.  Dat kan!  Met onze formule DIAMANT kunnen we op maat van uw 
bijdrage en wensen een formule uitwerken die u de exclusiviteit geeft op één van 
onze activiteiten.   

 Geïnteresseerd?  Neem dan snel contact op met ons.  We maken graag tijd om  
samen aan tafel te zitten.   



Overzicht Partnerformules  

 BRONS ZILVER GOUD DIAMANT 
 €375 of  

prijzenpakket  
t.w.v. €750 

€750 of  
prijzenpakket  
t.w.v. €1.500 

€1.500 of  
prijzenpakket  
t.w.v. €3.000 

Exclusieve 
sponsoring 

Uitnodiging op de pers & sponsoravond þ 
1 persoon 

þ 
2 personen 

þ 
4 personen 

þ 
te bepalen 

Uw advertentie in het publiciteitsboek þ 
1/8 pagina 

þ 
1/2 pagina 

þ 
1 pagina 

þ 
1 pagina 

Uw logo op de algemene programmafolder van de 67ste Gulden Eifeesten þ þ þ þ 
Uw logo op de sponsorwand aan inkom feesttent þ þ þ þ 
Uw publiciteit tijdens digitale loop op LED-schermen in de feesttent þ 

1 slide 

þ 
1 slide 

þ 
3 slides 

þ 
3 slides 

Uw bedrijf op de website www.guldeneifeesten.be op de pagina “partners” þ þ þ þ 
Kaartenbudget vrij te besteden door de partner þ 

€ 160 

þ 
€ 320 

þ 
€ 640 

þ 
te bepalen 

Uw logo op de sponsorwand in de VIP-tent   þ þ 
Uw logo op de officiële affiche van de 67ste Gulden Eifeesten   þ þ 
Specifieke vermelding van uw bedrijf via onze sociale media   þ þ 
Exclusieve sponsorformule op maat    þ 

Uw herasdoek op onze partnercube   þ þ 
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Advertentie in publiciteitsbrochure  
 
Wenst u geen sponsor te zijn maar toch uw steentje bij te dragen aan de  
Gulden Eifeesten?  Dan kan u er ook voor kiezen om enkel te adverteren in het 
publiciteitsboek.  Eén maand voor de feesten wordt een publiciteitsboek huis-
aan-huis bedeeld in Kruisem.  Een ideale manier om publiciteit te maken voor 
uw bedrijf. Er worden 10.000 exemplaren gedrukt van het publiciteitsboek. 

 

1/2 verticaal 

92mm x 276mm 
 

€ 150 
(exclusief BTW) 

 

1 pagina 

184mm x 276mm 
 

€ 280 
(exclusief BTW) 

MODEL C 

MODEL D MODEL E MODEL F 

MODEL A 

 

1/8 pagina 

92mm x 69mm 
 

€ 50 
(exclusief BTW) 

 

1/4 horizontaal 

184mm x 69mm 
 

€ 80 
(exclusief BTW) 

MODEL B 

 

1/4 verticaal 

92mm x 138mm 
 

€ 80 
(exclusief BTW) 

 

1/2 verticaal 

92mm x 276mm 
 

€ 150 
(exclusief BTW) 
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67ste Gulden Eifeesten  
Inkomprijzen Paasweekend 2023 

    VOORVERKOOP AAN DE KASSA 

Paasfuif BODEGA DELUXE Vrijdag 7 april 2023 8 euro 10 euro 

Kindernamiddag Ei-land 
Kinderen < 6 jaar = GRATIS 

Zaterdag 8 april 2023 8 euro  

Nacht van ‘t EI (dinner & party) Zaterdag 8 april 2023 40 euro  

Verkiezingsshow Zondag 9 april 2023 30 euro 35 euro 

Kruishoutem Ei-vol Maandag 10 april 2023 GRATIS 

Volksfeest Dinsdag 11 april 2023 8 euro 

        

VIP-formules (all-inclusive food & drinks) 

VIP verkiezingsshow Zondag 9 april 150 euro 
  

Nacht van ‘t EI (party) Zaterdag 8 april 2023 20 euro 25 euro 

NIEUW: KOOP VOORTAAN OOK ONLINE JOUW TICKETS OP WWW.GULDENEIFEESTEN.BE 
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Gulden Eifeesten vzw  
Contactgegevens & nuttige informatie 

Algemene gegevens 
Gulden Eifeesten vzw 
RPR 0415.819.895 
Nieuw Plein 11 - 9770 KRUISEM 
www.guldeneifeesten.be 
info@guldeneifeesten.be 

IBAN: BE03 8002 0149 8784 (BIC: AXABBE22) 
 

Contactpersoon promotie & sponsoring 
Lander Piens  
GSM 0475/59 17 27 - E-mail: lander.piens@telenet.be 
 

Aanleveren van publicitair materiaal 
Gelieve publicitair materiaal (logo, publiciteit, advertenties) in een kwaliteitsvol  
bestand (formaten .PDF, .JPG, .AI, .PSD in resolutie van 300dpi) door te mailen naar 
brochure@guldeneifeesten.be vóór 5 februari 2023.  Nadien behoudt de organisatie 
zich het recht deze logo’s op andere plaatsen te vinden. 
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Bedrijf:  

Verantwoordelijke:  

Adres:  

Postcode & Woonplaats:  

Telefoon:  

Email:                                                    @ 

BTW-nummer:  

c c c c 
BRONS ZILVER GOUD DIAMANT 
€375 of  

prijzenpakket t.w.v. €750 
€750 of  

prijzenpakket t.w.v. €1.500 
€1.500 of  

prijzenpakket t.w.v. €3.000 
Exclusieve 
sponsoring 

Inschrijvingsformulier 

Extra afspraken: 

 

 

 

 

Had graag ingeschreven voor één van de volgende sponsorformules (kruis aan): 

De rechten en de plichten van de partijen worden bepaald door de algemene voorwaarden van Gulden Eifeesten vzw, op de  
keerzijde van deze overeenkomst vermeld en waarvan ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen. 

Gedaan te _________________________________ op ____/____/________ 

Voor Gulden Eifeesten vzw (handtekening)       Voor sponsor (handtekening) 
 

 



Algemene voorwaarden  
Door deze overeenkomst te ondertekenen verbindt het bedrijf dat sponsort (verder genoemd de sponsor) zich definitief ten opzichte van Gulden Eifeesten vzw 
(verder genoemd de organisatie). 
 
Betalingsvoorwaarden: 
 - De overeengekomen prijs wordt gefactureerd en is onmiddellijk betaalbaar. 

Annulering: 
 - In geval de sponsor om welke reden dan ook huidige overeenkomst met de organisatie annuleert dan behoudt de organisatie zich het recht voor om 
  een schadevergoeding te vorderen, welke gelijk is aan 50% van de totaal overeengekomen prijs, indien de annulering gebeurt uiterlijk 60 dagen voor 
  de aanvang van het evenement. 
 - Indien de annulering gebeurt binnen de 60 dagen voor de aanvang van het evenement, dan is de globale overeengekomen prijs verschuldigd ten titel 
  van schadevergoeding, zelfs indien er een andere sponsor wordt gevonden. 

Opeisbaarheid van de facturen: 
 - Alle facturen zijn onmiddellijk opeisbaar op hun vervaldag. 
 - Indien facturen niet betaald worden op hun vervaldatum doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire interest lopen 
  van 1,50% per maand.  In dat geval zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een  
  minimum van 125 euro. 
 - Onverminderd het bepaalde onder voorgaande behoudt de organisatie zich het recht voor om, in geval van niet betaling van de factuur op zijn  
  vervaldag, de overeenkomst te beschouwen als zijnde verbroken en ten laste en ten grieve van de sponsor. 
 - Verzaking van verhaal: door ondertekening van deze overeenkomst erkent elke sponsor te verzaken aan alle verhaal van welke aard tegenover: 
   - alle andere sponsors 
   - de eigenaars van de voor het evenement gebruikte gronden en/of lokalen 
   - de inrichters van het evenement 
   - het bestuur en de leden van Gulden Eifeesten vzw 
   - de toeleveranciers voor de opbouw van gebruikte faciliteiten 
   - de beheerders, aangestelden van al deze rechtsburgerlijke en/of natuurlijke personen 

Gevallen van overmacht: 
 - In geval de gronden en/of lokalen voorbehouden voor het evenement en de sponsors, niet gebruikt kunnen worden wegens openbare ramp, over 
  macht, natuurramp of om het even welk ander materieel letsel, draagt de organisatie hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. 
 - De organisatie staat enkel in voor het ter beschikking stellen van de overeengekomen faciliteiten, zonder enige verbintenis van hunnentwege omtrent 
  het welslagen van het evenement.  De organisatie kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor externe factoren van welke aard ook, die  
  invloed zouden hebben op dit welslagen. 

Betwistingen: 

 - Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Oudenaarde.  De verhoudingen tussen de contractuele partijen worden beheerst 
  door het Belgisch Recht. 


