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Sponsorpakketten 2021 

 
Geachte heer/mevrouw, 

Wat ontzettend fijn dat u Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Generaal van den Bosch een warm hart wilt toedragen 

middels sponsoring of nadenkt over het sponsoren van onze club. Middels deze brief lichten wij onze sponsorpakketten toe.  

 

Ondanks de hectische tijd staan er dit jaar weer verschillende wedstrijden en/of meetmomenten voor de deur waarbij wij 

uw bedrijf gaan/kunnen promoten.  De concoursdata zijn als volgt: 30 mei, 22 & 23 juni, 8 augustus en 5 september. Mocht 

publiek t.z.t. toegestaan zijn dan bent u uiteraard welkom op beukenlaan 1 in het Sterrebos Frederiksoord.  

In onderstaande tabel ziet u onze verschillende sponsorpakketten.  

Heeft u een ander/aanvullend idee qua sponsoring?  Mail naar sponsorcommissiegeneraalvandenbosch@hotmail.com. 

 

Met vriendelijke groet,  

Sponsorcommissie Generaal van den Bosch 

Miranda Dusselaar, Doreen Bakker, Annet Westerveen 

 

Sponsorpakketten Kosten 

1 Sponsorpakket ORANJE (Hoofdsponsor) 
Vermelding van uw logo op/in:   

• Coupon, dit is een scorelijst en krijgt iedere deelnemer 2x tijdens concours. 

• Facebook en website (incl. link naar de website van uw bedrijf). 

• Een reclamebord (zorgt de vereniging voor) tijdens de concoursen.  

(Bij minimale toezeggen van 3 jaar sponsor) 

• Onze nieuwsbrief. 

  

€150,- 

2 Sponsorpakket ROOD 
Het sponsoren van ‘de beste combinatie’  

• De beste combinatie van een concours krijgt een zadeldek met uw logo (1x) 

• Neerleggen van visitekaartjes of flyers tijdens de concoursen. 

• Uw bedrijfsnaam word met link geplaatst op onze website. 

 

€100,- 

3 Sponsorpakket WIT 

• Sponsoring middels  artikelen  twv 50 euro te gebruiken bij concours. 

• Uw bedrijfsnaam word met link geplaatst op onze website. 
  

€50, -  

4 Sponsorpakket BLAUW 

• Sponsoring van  een bedrag van 25 euro . 

• Uw bedrijfsnaam word met link geplaatst op onze website  

€25,- 

5 BIJZONDER SPONSORING 

• EENMALIGE BIJDRAGE TER VERBETERING VAN ONZE RIJBAK 

• Vermelding website facebook en nieuwsbrief (mocht de sponsoring méér 
dan   €150,- bedragen) 

€ ….?  

NB: Alle sponsoren worden standaard genoemd in het vraagprogramma bij elk concours.  
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