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Sponsor worden van
PSV De Oortveldruiters

Zonder sponsoren kunnen de Oortveldruiters niet bestaan
Wij hebben altijd geprobeerd de paardensport laagdrempelig te houden door een niet te hoge
contributie te innen voor zowel onze voltige leden als rijdende leden. Met de contributie die we
maandelijks innen, kunnen we de instructeurs betalen die de lessen op onze manege verzorgen.
Uiteraard hebben we als vereniging meer kosten, denk hierbij bijvoorbeeld aan energiekosten,
materiaalkosten en onderhoudskosten.
Acties voor extra’s
Deze kosten kunnen we betalen doordat wij meerdere keren per jaar activiteiten organiseren die
inkomsten genereren. Voorbeelden hiervan zijn de wedstrijden die we een paar keer per jaar
organiseren, het jaarlijkse concours in juni en de oliebollenactie in december. Door corona zijn we
deze inkomsten de afgelopen twee jaar misgelopen. Ook hebben we in deze periode geen beroep
gedaan op onze sponsoren. Nu we het rijden weer kunnen oppakken en evenementen weer door
kunnen gaan, is het tijd om op dit gebied ook weer gas te gaan geven.
Klaar voor de toekomst
Eind september 2021 hebben we te maken gehad met een enorme waterschade. Vijf minuten
sproeien is per ongeluk 7 uur geworden. De hele binnenbak stond onder water. Hierdoor konden we
weken geen gebruik maken van de faciliteiten en is de bodem nooit meer in goede conditie gekomen.
Daarom zijn we van start gegaan met het zoeken naar een toekomstbestendige oplossing. Binnenkort
zal een moderne eb- en vloedbodem worden aangelegd en ook de verlichting wordt gemoderniseerd
door middel van nieuwe LED-verlichting. Als dit gerealiseerd is, kunnen we weer jaren genieten van
onze mooie sport.
Sponsoren hard nodig
Om deze moderniseringsslag te kunnen maken hebben we een financiële boost nodig. De investering
in de eb- en vloedbodem en verlichting kost veel geld. Hiervoor zullen we grotendeels onze reserves
aanspreken. Maar willen we de bak straks in goede conditie kunnen houden, dan hebben we ook een
nieuwe baksleep, een deugdelijke mestopslag, kruiwagens, mestboys, een nieuwe dressuurring + letters
en hindernismateriaal + cijfers nodig. Om dit te bekostigen hebben we sponsoren nodig en zijn we een
crowdfundingsactie op Gofundme.com gestart.

Wij kunnen u meerdere sponsormogelijkheden bieden. Er is vast iets dat past binnen uw budget.
Wij zijn blij met alle bedrijven die onze vereniging een warm hart toedragen.
Alvast vriendelijk bedankt namens het bestuur en alle leden van PSV De Oortveldruiters!
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Sponsormogelijkheden
PSV De Oortveldruiters

Sponsor platina – € in te vullen in overleg / op maat
- Groot reclamebord (afmeting 244 cm x 61 cm) in de rijhal, zelf aan te leveren
- In overleg in te vullen, bijvoorbeeld:
- Beschikbaar stellen van diensten (denk aan schoonmaak of onderhoud)
- Beschikbaar stellen van een hindernis of erepodium
- Vermelding van logo op website www.oortveldruiters.nl
- Vermelding van logo op uitslagenscherm tijdens het jaarlijkse concours
- Vermelding van logo op achterzijde van protocollen (uitslagenformulieren) deelnemers
- Plaatsing van een reclame uiting op het concoursterrein, zoals bijvoorbeeld een bord, vlag, banner,
voertuig of hindernis op het concoursterrein
Sponsor goud - € 500,- per jaar
- Groot reclamebord (afmeting 244 cm x 61 cm) in de rijhal, zelf aan te leveren
- Vermelding van logo op website www.oortveldruiters.nl
- Vermelding van logo op uitslagenscherm tijdens het jaarlijkse concours
- Vermelding van logo op achterzijde van protocollen (uitslagenformulieren) deelnemers
- Plaatsing van een reclame uiting op het concoursterrein, zoals bijvoorbeeld een bord, vlag, banner,
voertuig of hindernis op het concoursterrein
Sponsor zilver - € 250,- per jaar
- Reclamebord van 60 cm x 40 cm liggend (bij entree manege op buitengevel)
- Vermelding van logo op website www.oortveldruiters.nl
- Vermelding van logo op uitslagenscherm tijdens het jaarlijkse concours
- Plaatsing van een reclame uiting op het concoursterrein, zoals bijvoorbeeld een bord, vlag, banner,
voertuig of hindernis op het concoursterrein
Sponsor brons - € 100,- per jaar
- Vermelding van logo op website www.oortveldruiters.nl
- Vermelding van logo op uitslagenscherm tijdens het jaarlijkse concours
- Plaatsing van een reclame uiting op het concoursterrein, zoals bijvoorbeeld een bord, vlag, banner,
voertuig of hindernis op het concoursterrein
Club van 50 sponsor - € 50,- per jaar – beschikbaar voor leden en sponsoren
- Lid van de Club van 50 met vermelding van naam of logo op het Club van 50 bord in onze
kantine en tijdens concours bij het secretariaat
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Sponsorovereenkomst
PSV De Oortveldruiters

Hierbij geef ik aan dat wij PSV De Oortveldruiters jaarlijks willen sponsoren.
Wij kiezen voor:
Sponsor platina – wij nemen contact met u op om de invulling door te spreken
Sponsor goud
Sponsor zilver
Sponsor brons
Club van 50 sponsor

Naam bedrijf
Contactpersoon
Straat
Postcode en plaats
Telefoon
E-mailadres
Handtekening
Voor de betaling zullen wij u een factuur via e-mail / post versturen. Mail dit formulier naar
voorzitter@oortveldruiters.nl of stuur het op per post. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
om de sponsorovereenkomst verder door te spreken.

Alvast vriendelijk bedankt namens het bestuur en alle leden van PSV De Oortveldruiters!
PSV De Oortveldruiters
Meeuwenbergweg 13
7399 AN EMPE

IBAN: NL27RABO0366208810
www.oortveldruiters.nl
voorzitter@oortveldruiters.nl

PSV D
E

S
TER
UI

RTVELDR
OO

EMPE

Hunnekink Concours Hippique

PSV De Oortveldruiters

Hunnekink Concours Hippique 2022
Dit jaar vindt het Hunnekink Concours Hippique plaats op:
- zaterdag 18 juni 2022
- zondag 19 juni 2022
Het Hunnekink Concours Hippique is een jaarlijks terugkerend
evenement dat altijd veel bezoekers trekt. Twee dagen lang
demonstreren ruiters uit de regio op het fraai aangeklede terrein nabij
de manege hun kunnen op het gebied van dressuur en springen.
Voor de allerjongste ruiters wordt een bixie wedstrijd georganiseerd.
De voltigeleden zullen op zaterdag een voltigedemonstratie geven in
de manege.
Er is een horeca gedeelte waar deelnemers en publiek
terecht kunnen voor een hapje en een drankje. Een groot aantal
rubrieken dient dit jaar als selectiewedstrijd voor Kring Berkel IJssel.
Al met al een interessant evenement om uw bedrijf, merk of producten
onder de aandacht te brengen!
PSV De Oortveldruiters
Meeuwenbergweg 13
7399 AN EMPE

IBAN: NL27RABO0366208810
www.oortveldruiters.nl
voorzitter@oortveldruiters.nl

