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Sponsormogelijkheden RV “de Karwats” Blerick 

     Welke sponsorvormen hebben wij? 
 Diamant sponsor1  

Bijdrage voor deze sponsoring ≥ € 1000.- per jaar 
 Goud sponsor2 

Bijdrage voor deze vorm van sponsoring: ≥ € 500,- tot ≤ € 1000,- per jaar 
De hoogte is afhankelijk van Uw wensen en van de te sponsoren rubriek tijdens onze  
wedstrijden 

 Zilver sponsor4 
 Bijdrage voor deze vorm van sponsoring > € 200 ,- tot < € 500,- per jaar  

De hoogte is afhankelijk van Uw wensen en van de te sponsoren rubriek tijdens onze  
wedstrijden  

 Hindernis sponsor3 
Bijdrage voor deze vorm van sponsoring  € 200,- per jaar 

 Brons sponsor5 
Bijdrage voor deze vorm van sponsoring  € 150,- per jaar. 

 
Daarnaast kunt U er ook voor kiezen om ons financieel te steunen zonder verdere 
tegemoetkomingen 

 Begunstiger6  
Bijdrage voor deze vorm van sponsoring € 25.- t/m € 100.- per jaar. 

 Steunend lid7  
Bijdrage voor deze vorm van sponsoring € 22,50 per jaar tot wederopzegging. 

     Welke voordelen heeft het sponsoren van onze vereniging voor u: 
 Rubriek dressuur en/of springen wordt, indien gewenst, naar uw bedrijf vernoemd. 
 Uw logo komt op onze reclame-muur tijdens de dressuurwedstrijd en tijdens de springwedstrijd 

komen de Brons-sponsoren t/m de Diamant-sponsoren op de startlijsten, begunstigers en 
sponsoren zullen op de springwedstrijd op de banner rouleren in de foyer en op het terras en 
tijdens de pauze op het grote scherm in de rijhallen. 

 Mogelijkheid tot het plaatsen van een stand en/of materialen. 
 Mogelijkheid tot het ophangen van vlaggen met logo, en/of het neerleggen van flyers op onze 

wedstrijden. 
 Uw hindernis met naam 2 of 3 dagen in ons springparcours (sponsor dient zelf over hindernis te 

beschikken). De hindernis wordt in het springparcours geplaatst naar inzicht en tijdsduur door de 
parcoursbouwer. 

 Als Brons- tot en met Diamant-sponsor (vanaf EUR 150,00) zal uw logo voor een jaar op onze site 
www.dekarwats.nl worden geplaatst met doorschakeling naar uw eigen site. 
Vermelding van uw naam als sponsor op onze Facebookpagina www.facebook.com/dekarwats in 
de week voorafgaande aan de wedstrijden. 

 
Alle vormen van sponsoring kunnen in overleg met de sponsorcommissie aangepast worden. U bent 
diegene die (voor een groot deel) bepaalt hoe U het een en ander ingevuld wilt hebben. 
Voor verdere informatie of vragen neem gerust contact met ons op. 
 

Sponsorcommissie RV  “de Karwats” Blerick: 

 E-mail  sponsor@dekarwats.nl  
 Thijs Joosten 06-51197808 
 Ton Bonsel   06-50261569 
 Hans Berden 06-21294839 
 Thei Francken 06-50812171 

http://www.dekarwats.nl/
http://www.facebook.com/dekarwats
mailto:sponsor@dekarwats.nl
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  Uitleg over de verschillende sponsorvormen 
 

1 Als Diamant sponsor wordt U extra verzorgt tijdens onze wedstrijden. Tevens hebt U de mogelijkheid 
om aan een of twee sponsoravonden deel te nemen. Logo vermelding op onze site. 

 

2 Als Goud sponsor worden de verschillende rubrieken naar U of Uw bedrijf vernoemd. Dit wordt 
tevens kenbaar gemaakt op de grote schermen in Equestrian Centre de Peelbergen tijdens Uw 
rubriek. U hebt de mogelijkheid om de prijsuitreiking van Uw rubriek mede te verzorgen. Logo 
vermelding op onze site. 

 U wordt uitgenodigd om aan een of twee sponsoravonden deel te nemen. 
 Bijdrage voor de desbetreffende rubrieken 

 Grote prijs 1.40 m.  bijdrage in overleg 
 Grote prijs 1,35 m.  bijdrage in overleg  
 Z + ZZ   € 500.-      

 

3 Indien U als zilver sponsor worden de verschillende rubrieken naar U of Uw bedrijf vernoemd. Dit 
wordt tevens kenbaar gemaakt op de grote schermen in Equestrian Centre de Peelbergen tijdens Uw 
rubriek. U hebt de mogelijkheid om de prijsuitreiking van Uw rubriek mede te verzorgen. Logo 
vermelding op onze site. 

 U wordt uitgenodigd om aan een of twee sponsoravonden deel te nemen. 
 Bijdrage voor de desbetreffende rubrieken 

 M  (M1+M2)  € 400.-           
 L (L1+L2)  € 300 
 B       € 250 
 4/5/6-jarigen   € 400 
 Reclame-uitingen middels faciliteiten in overleg 

 

4 Als hindernis sponsor dient U zelf over een hindernis te beschikken. Deze wordt op 2 of 3 dagen in 
het parcours geplaats naar inzicht van de parcoursbouwer. De hindernis dient tevens zelf naar het 
parcoursterrein gebracht te worden en na afloop opgehaald te worden. Logo vermelding op onze 
site. 
U wordt uitgenodigd om aan een sponsorevenement deel te nemen 

 

5 Als brons sponsor zal Uw logo voor een jaar vermeld worden op onze website met doorverwijzing 
naar Uw eigen website. 

 

6 Indien U als begunstiger onze vereniging wilt ondersteunen wordt U voorzien van een drankje tijdens 
onze wedstrijden 

 

7  De bijdrage voor steunend lid kan door het bestuur aangepast worden tijdens de vaststelling van de 
contributie voor het volgende jaar. Als steunend lid mag U gebruik maken van ons ruiterterrein voor 
het beoefenen van Uw paardensport hobby. Wij zullen tevens een beroep op U doen tijdens de 
wedstrijden om ons met de personeelsbezetting te helpen. Tevens hebt U dan de mogelijkheid om 
aan al onze activiteiten deel te nemen. 

  


