WarmbloedpaardenFokvereniging
Oldebroek en omstreken

Sponsorbrief, u doet toch ook mee!!
Geachte heer, mevrouw,
Jaarlijks organiseert Warmbloedpaardenfokvereniging Oldebroek op de laatste zaterdag van
augustus haar fokdag met concours-hippique op het fraaie landgoed “Zwaluwenburg” te Elburg.
Dit landgoed leent zich mede door de sfeervolle entourage in hoge mate voor een dergelijk
evenement. De organisatoren hebben dan ook alle reden te mogen verwachten, dat ook deze editie
weer bijzonder in de smaak zal vallen bij deelnemers, publiek, sponsoren en pers.
De grote verscheidenheid aan paardensportactiviteiten leidt tot een fantastische paardendag welke
landelijke bekendheid geniet en door een groot aantal bezoekers c.q. deelnemers wordt bezocht.
‘s Ochtends zullen keuringen aan de hand plaatsvinden voor fokpaarden en veulens. ’s Middags
wordt in de hoofdring een zeer gevarieerd programma gebracht, waarbij afwisselend, hackney’s en
tuigpaarden voor het voetlicht komen. Zij verrijden o.a. het kampioenschap enkelspannen open
klasse. Een hoogtepunt is de rubriek aanspanning voor de dresseerkar én de tweespannen voor de
authentieke oogstwagen. Kortom, de laatste zaterdag van augustus belooft weer, net als
voorgaande jaren, een zeer boeiend en attractief paardenfestijn te worden.
Een dergelijke dag vraagt van de organisatoren veel inspanning, waarbij de financiën een grote rol
spelen. Om dit grootse evenement te kunnen financieren bieden wij u, als geïnteresseerde,
aantrekkelijke sponsorfaciliteiten aan. Bijgaand treft u die sponsormogelijkheden aan alsmede een
antwoordbrief om dit te realiseren. Ook wanneer u de organisatie op een andere wijze wilt steunen
dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen. Vanzelfsprekend hopen wij u als sponsor van ons
hippisch evenement te verwelkomen in onze gastentent.
Uiteraard wordt aan uw medewerking bekendheid gegeven bij het gehele publiek door
naamsvermelding in het programmaboekje en afhankelijk van uw bijdrage door het omroepen via
de geluidsinstallaties.
Indien u ons wilt steunen dan verzoeken wij u om vóór 1 april aanstaande bijgevoegde
antwoordbrief aan ons te retourneren.
NB: de advertentie digitaal aanleveren.
Uw advertentie kunt u mailen naar: Jeanetplette@hotmail.com
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Warmbloedpaardenfokvereniging Oldebroek e.o.
Bijlage: Antwoordbrief Sponsoring
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WarmbloedpaardenFokvereniging
Oldebroek en omstreken
ANTWOORDBRIEF SPONSORING
Om “Fokdag en Concours Zwaluwenburg” tot een groots en succesvol festijn te maken, zegt
ondergetekende hierbij een financiële medewerking toe.
Bedrijfsnaam

:_________________________________________________________

T.a.v.

:______________________________________________________ m/v

Adres

:_________________________________________________________

Postcode/woonplaats

:_________________________________________________________

Vorm van medewerking:
Ingeleverd via:_________________
Sponsoring
A.
Reclamebord, vlag of spandoek:
 één bord of spandoek
 twee borden of spandoeken
B.

Standhouder:
 Plaats in het strodorp vanaf

Betaalwijze:
€ 100,€ 150,-

 contant
 nota

€ 50,-

(N.B. Over de mogelijkheid om een standplaats in te nemen zal op een later tijdstip bericht volgen)

C.

Rubrieksponsor:
 Hackneyrubriek
€
 Tuigpaardrubriek klein
€
 Tuigpaardrubriek groot
€
 Damesnummer(kampioenschap) €
 Tweespan voor landbouwwagen €
 Streeknummer
€
 Fokdagrubrieken
€
 Kampioenskeuring rijpaarden
€
 Kampioenskeuring tuigpaarden €
 Oogstwagenrubriek
€
 Show
€

200,275,350,400,300,300,50,200,200,400,400,-





of deelsponsor voor € 100,of deelsponsor voor € 100,of deelsponsor voor € 100,-

Financieel begunstiger
D. Financieel begunstiger:
 een financiële bijdrage van bijdrage van: €.________________
Adverteerder
E.
Advertentie (digitaal aanleveren) in het programmaboek:
 Een halve pagina
€ 50, Een hele pagina
€ 100,advertentie is wel/niet *) bijgevoegd
Adverteerder
F.
° Doorlink op onze website:

€ 250,--

Adres van uw site:…………………………………………………… Tel.nr. contactpersoon:………-.....…..……………
Datum: ____________________
Warmbloedpaardenfokvereniging Oldebroek e.o.
KvK inschrijfnummer 40094541
IBAN: NL12RABO 0314 7113 92
BIC: RABONL2U
www.fokdagoldebroek.nl

Handtekening:________________________
Penningmeester Dicky Schilder
Frieseweg 13
8267 AD Kampen
Tel.nr. 038-3312670
Email : jeanetplette@hotmail.com

Wedstrijdsecretaris:
Jeanet Morren - Plette
Jeanetplette@hotmail.com

