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SPONSOROVEREENKOMST 
 
 
 
 
Dit betreft een sponsorovereenkomst tussen: 
 
Bedrijf:     ……………………………………… 
Naam gemachtigde:   ……………………………………… 
Straat:     ……………………………………… 
Postcode en plaats:    ……………………………………… 
Mail Adres:                           ……………………………………… 
Team dat je wil sponsoren:  ……………………………………… 
 
En 
 
Voltigevereniging de Wittegheit 
p/a Koolmeesstraat 2 
5409 AE Odiliapeel 
 
 

 

 Hoofdsponsor 
Bedrag: € 1000,- p.j. 
Contractduur: 1 jaar daarna stilzwijgend verlengt met telkens één jaar. 

 Vermelding op de website (home-page) met doorlink naar uw site. 

 Reclamebord*** in de manege (met vermelding ‘hoofdsponsor 
Voltige’), jaarrond 

 Extra bord/vlag**** tijdens evenementen en de eigen wedstrijd 

 Vermelding op de startlijsten van de wedstrijd en uw naam/bedrijf 
wordt omgeroepen tijdens de wedstrijd 

 Vermelding in de media, gekoppeld aan een artikel over de 
voltigevereniging 
 

 Reclamebord sponsor Goud 
Bedrag: € 250,- p.j. 
Contractduur: 1 jaar daarna stilzwijgend verlengt met telkens één jaar. 

 Reclamebord** groot in de manege, jaarrond 

 Extra bord/vlag**** tijdens evenementen en de eigen wedstrijd 

 Vermelding op de website met doorlink naar uw site 

 Vermelding op de startlijst bij wedstrijden. 
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 Reclamebord sponsor Zilver 
Bedrag: € 175,- p.j. 
Contractduur: 1 jaar daarna stilzwijgend verlengt met telkens één jaar. 

 Reclamebord* in de manege, jaarrond 

 Extra bord/vlag**** tijdens evenementen en de eigen wedstrijd 

 Vermelding op de website met doorlink naar uw site 

 
  

 Club van 50 
Bedrag: € 50,- p.j. 
Contractduur: 1 jaar daarna stilzwijgend verlengt met telkens één jaar. 

 Voor dit bedrag wordt uw naam vermeld op een bord voor iedereen die 
de club een warm hart toedraagt. Dit bord hangt in de kantine van de 
manege. 
 
 

  
  

* De reclameborden in de manege zijn full color en hebben een afmeting van 75 x 40 cm. 
** De reclameborden in de manege zijn full color en hebben een afmeting van 150 x 50 cm. 
*** De reclameborden in de manege zijn full color en hebben een afmeting van 200 x 60 cm. 
**** Een extra bord of vlag die tijdens de  wedstrijd/evenement geplaatst wordt dient u zelf aan te leveren en weer op te halen. 
Dit in overleg met de wedstrijdorganisatie 
 

 
 
 
 
 
Datum: ____________________ Handtekening:________________________ 

 
 
 
 

Versie 20221222 


