
 

“de Karwats” 
Blerick 

Beste sponsor,  
 
Onze dressuurwedstrijd zal dit jaar gehouden worden op ons ruiterterrein 
aan de Hoverhofweg in Hout-Blerick en wel op 29 en 30 september. Onze 
springwedstrijd zal dit jaar op  2, 3 en 4 november plaatsvinden op de 
geweldige locatie van Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg, 
Onze vereniging kan niet zonder sponsoren, maar 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-sponsors t/m de 
Diamantsponsors op de startlijsten (zie dit voorbeeld). 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 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   
 
Uw logo dient, liefst digitaal, aangeleverd te worden via e-mail aan 
sponsor@dekarwats.nl   
Voor de dressuurwedstrijd dienen deze logo’s, en aanmeldformulieren 
sponsor, te worden ingeleverd voor 1 september. Voor de springwedstrijd 
dienen deze logo’s en aanmeldformulieren, ingeleverd te zijn voor 1 
oktober. Na deze datums kunnen wij geen garantie meer geven over het 
gebruik van uw logo op de startlijsten en de schermen in Equestrian 
Centre de Peelbergen 
Vul bijgaand formulier volledig in en lever dit in bij uw contactpersoon van 
onze vereniging of mail dit naar sponsor@dekarwats.nl. De vereniging 
zorgt dan voor een rekening naar u als sponsor. Bij vragen kunt u mailen 
naar sponsor@dekarwats.nl 
Wij danken u alvast voor uw steun en zien u natuurlijk graag op onze 
wedstrijden. 
 
 
 
RV “de Karwats” Blerick 
p/a Moutzdijkweg 73 
5926 RN  Hout-Blerick 
www.dekarwats.nl 
info@dekarwats.nl 
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“de Karwats” 
Blerick 

Formulier sponsoring wedstrijden 2018   RV “De Karwats”  Blerick 
 
Bedrijfsnaam   :________________________ 
 
Naam contactpersoon  :________________________ 
 
Adres    :________________________ 
 
Postcode en plaats  :________________________ 
 
Telefoonnummer  :________________________ 
 
Handtekening   :________________________ 
 

e-mail adres    :________________________ 

 
Diamant-sponsors  
□ ≥ € 1.000.-  
 
Goud-sponsors : (rubriek wordt naar uw bedrijf vernoemd) 
□ Grote prijs 1.40 m    bijdrage in overleg 
□ Grote prijs 1,35 m.   bijdrage in overleg  
□  Z (Z+ZZ)             € 500.-      
Reclame –uitingen middels faciliteiten in overleg 

 
Zilver-sponsors  
□  M (M1+M2) € 400.-  □  L  (L1+L2)  € 300.- 
□  B      € 250.-  □  4/5-jarigen   € 400.- 
  
Hindernissponsors (geplaatst naar inzicht en tijdsduur door de parcoursbouwer) 

□ € 200.- 
 
Bronssponsors 
□ € 150.- 
 
Begunstigers  
□ € 25.- t/m €100.-   Bedrag invullen  € ………. 
 
I.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbeheer wijzen wij u op onze 
privacyverklaring op onze website: 
https://dekarwats.nl/AVG/privacyverklaring.pdf en moet u toestemming 
geven voor het delen van uw gegevens via de volgende digitale bronnen:  
vermelding media: 
 ik geef toestemming voor vermelding op de website van RV “de 

Karwats” Blerick. www.dekarwats.nl          □ JA        □ NEE 
 ik geef toestemming voor vermelding op de facebookpagina van RV 

“de Karwats” Blerick. www.facebook.com/dekarwats      □ JA        □ NEE 
 
□ kruis aan wat van toepassing is. 
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“de Karwats” 
Blerick 

Wat bieden wij onze sponsoren:  
 

1. Uw logo voor één jaar op onze site www.dekarwats.nl met 
doorschakeling naar uw eigen website, in een banner op de 
voorpagina en met een vaste afbeelding op onze sponsorpagina bij 
sponsoring vanaf  € 150,- 

2. Vermelding van uw naam en logo op onze Facebookpagina  Uw logo 
op onze startlijsten springwedstrijd (conform dit voorbeeld) 

3. Uw logo op onze reclamemuur tijdens de dressuurwedstrijd. 
4. Logo op elektronisch scorebord en TV-schermen tijdens onze 

springwedstrijd in Equestrian Centre de Peelbergen 
5. Mogelijkheid tot het ophangen van vlaggen met logo of neerleggen 

van flyers op onze wedstrijden. 
 

Wat bieden wij onze begunstigers:  
 

1. Uw (bedrijfs)naam vermeld op onze sponsorpagina 
www.dekarwats.nl/sponsoren  

2. Uw (bedrijfs)naam vermeld op onze facebookpagina 
www.facebook.com/dekarwats.nl  

3. Naamsvermelding op elektronisch scorebord en TV-schermen tijdens 
onze springwedstrijd. 
    

Wat vragen wij van U: 
 

- Digitaal logo aanleveren op formaat A4.  
- Bij sponsoren hindernis dient ervoor gezorgd te worden dat deze zelf 

gebracht en gehaald wordt, mits anders afgesproken. 
 
Wilt u ons op een andere manier sponseren of hebt u nog vragen 
stuur een mail met uw voorstel of vraag naar sponsor@dekarwats.nl 
en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 
 
U kunt dit formulier inleveren bij uw contactpersoon van onze 
vereniging of mailen naar sponsor@dekarwats.nl  
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