
PLAQUETTE SIMPLIFIEE PARTENAIRES HANDBALL FLERS - SPONSORING  

Cachet de l’association 
HAND BALL FLERS 

2 allée des fleurs 
61100 FLERS 

N° siret : 404 485 385 00029 
www.handballflers.fr 

Contact trésorerie : 
Pierre GAZEAU  
Trésorier Handball Flers 
tresorerie@handballflers.fr 
Tel : 06 71 02 22 29 
 

Détails Bancaires – RIB : 
Domiciliation : CCM Bocage 
Banque : Crédit Mutuel Guichet : 04854 
Code Banque : 15489 Clé : 18 
N° de compte :00029291240 
IBAN :FR76-1548-9048-5400-0292-9124-018 
BIC : CMCIFR2A 

 

RRéédduuccttiioonn  dd''iimmppôôtt  ééggaallee  àà  
6666%%  dduu  ttoottaall  ddeess  vveerrsseemmeennttss  

ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddee  2200%%  dduu  
rreevveennuu  iimmppoossaabbllee  ddee  vvoottrree  
ffooyyeerr..  ((PPoorrtteezz  ccaassee  77  UUFF  ddee  

llaa  ddééccllaarraattiioonn  22004422  RRIICCII  

 

 

 

L’ensemble de ces montants sont à titre indicatif minimal, le club étudie toutes propositions de soutien notamment mutualisé ou autres idées de domaines-offres. 

 

 DDoommaaiinneess  ––  OOffffrreess  MMoonnttaanntt  DDuurrééee  
 PPaannnneeaauu  ssaallllee  ((220000  ccmm**8800  ccmm))  AA  ppaarrttiirr  ddee  335500  EEuurrooss  33  AAnnss  
 MMaaiilllloottss  MMaattcchhss  ((DDee  55  ccmm  àà  4400  ccmm))  AA  ppaarrttiirr  ddee  220000  EEuurrooss  22  AAnnss  
 SSwweeeettss//ppoollooss  ppeerrssoonnnnaalliissééss  ((1122  uunniittééss))  AA  ppaarrttiirr  ddee  660000  EEuurrooss  PPoonnccttuueell  --  11  aann  
 SSaacc  ddee  ssppoorrtt  ppeerrssoonnnnaalliissééss  ((1122  uunniittééss))  AA  ppaarrttiirr  ddee  770000  EEuurrooss  PPoonnccttuueell  --  11  aann  
 TTeeee--sshhiirrttss  ssuuppppoorrtteerrss  oouu  éévvéénneemmeenntt  ((5500  uunniittééss))  AA  ppaarrttiirr  ddee  335500  EEuurrooss  PPoonnccttuueell  --  11  aann  
 GGoobbeelleettss  ééccoolloo  ddoonnnnééee  àà  llaa  bbuuvveettttee  ((110000  uunniittééss))  AA  ppaarrttiirr  ddee  440000  EEuurrooss  PPoonnccttuueell  ––  22  aann  
 PPaarrttiicciippaattiioonn  bbuuddggeett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  AA  ppaarrttiirr  ddee  110000  EEuurrooss,,  LLiibbrree  PPoonnccttuueell  --  11  aann  
 OOppttiioonn  ««  pprréésseennccee  ++  »»--LLooggoo  ssuurr  ttoouutteess  nnooss  aaffffiicchheess  ++  220000  EEuurrooss  11  aann  
 PPrréésseennccee  ssuurr  llee  ssiittee  iinntteerrnneett  IInncclluuss  ddaannss  ttoouutteess  ooffffrreess  TToouuss  lleess  ssppoonnssoorrss  
 PPllaaqquueettttee  dduu  HHBBFF  IInncclluuss  ddaannss  ttoouutteess  ooffffrreess  TToouuss  lleess  ssppoonnssoorrss  
 IInnvviittaattiioonn  ssooiirrééee  dduu  cclluubb  IInncclluuss  ddaannss  ttoouutteess  ooffffrreess  TToouuss  lleess  ssppoonnssoorrss  
 IInnvviittaattiioonn  mmaattcchh  IInncclluuss  ddaannss  ttoouutteess  ooffffrreess  TToouuss  lleess  ssppoonnssoorrss  

NNoottrree  aassssoocciiaattiioonn  ssppoorrttiivvee  ««  hhaannddbbaallll  FFlleerrss  »»  ccoommppttee  pplluuss  ddee  117700  lliicceenncciiééss,,  11  ssaallaarriiéé,,  pplluuss  ddee  1155  ééqquuiippeess,,  cc’’eesstt  uunn  
cclluubb  qquuii  aa  3322  aannss,,  22èèmmee  CClluubb  SSppoorrttiiff  dduu  bbaassssiinn  FFlléérriieennss  eett  qquuii  eesstt  eenn  ppeerrppééttuueell  éévvoolluuttiioonn..  AAffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  ddoonnnneerr  

pplluuss  dd’’aammpplleeuurr  eett  ddee  ccoonnttiinnuueerr  àà  ddéévveellooppppeerr  nnoottrree  cclluubb,,  nnoouuss  rreecchheerrcchhoonnss  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess,,  ssppoonnssoorrss  qquuii  ppoouurrrroonntt  
nnoouuss  ssoouutteenniirr  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ddoommaaiinneess..  

LLeess    aattoouuttss  dduu  ssppoonnssoorriinngg  ::  

  DDéévveellooppppeerr  ssaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
  FFaaiirree  ccoonnnnaaiittrree  ssoonn  eennttrreepprriissee    
  VVaalloorriisseerr  ssoonn  iimmaaggee  
  OObbtteennttiioonn  ddee  nnoouuvveeaauu  cclliieenntt  
  GGaaiinn  ssuurr  lleess  iimmppôôttss  

NNoouuss  aavvoonnss  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  bbeessooiinn  ddee  vvoouuss,,  nnooss  ppaarrtteennaaiirreess,,  ssaannss  qquuii  rriieenn  nnee  sseerraaiitt  ppoossssiibbllee..    
MMeerrccii  ddee  pprreennddrree  ppaarrtt  àà  nnoottrree  aavveennttuurree  ccoommmmuunnee..  

  

BBeessooiinn  dd’’uunn  rreennddeezz  vvoouuss  oouu  ddee  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ::  ssppoonnssoorriinngg@@hhaannddbbaallllfflleerrss..ffrr    
  

SSoouuhhaaiitt  ddee  ddoonnnneerr  mmaaiinntteennaanntt,,  ddoonnss  eenn  lliiggnnee  ::  hhttttppss::////wwwwww..hheellllooaassssoo..ccoomm//aassssoocciiaattiioonnss//hhaannddbbaallll--fflleerrss  
  


