
        SPONSORINGCONTRACT 
   KEMPISCHE REGIONALE V.Z.W. DRESSUURCOMMISSIE. 
   P.a. Meurenstraat 3 
   3680 Opoeteren  Tel: 0497/81.13.08 0496/05.80.56 
   www.krdressuur.be    info@krdressuur.be 
                                              
 

Mevrouw, Mijnheer 
Als lid van de dressuurcommissie van de Kempische Regionale ben ik zo vrij mij even tot U te richten. 
Wij staan in voor de organisatie van wedstrijden voor ruiters en amazones. De nadruk ligt bij ons op de inrichting van 
dressuurwedstrijden op Provinciaal Niveau voor pony’s en paarden. 
Hieraan zijn uiteraard de nodige kosten verbonden. Om deze kostprijs voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden, 
zijn wij op zoek naar personen en bedrijven die deze ruitersport een warm hart toedragen, en via een sponsoring onze 
activiteiten wensen te steunen. 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
                 
 
              
 
              
           
        
 
 

       VZW Kempische Regionale/Dressuur verbindt zich ertoe de aangekruiste sponsoring uit te voeren.  
      Aankruisen/invullen  welke formule van toepassing. 
 

           Per overschrijving op BE12 2350 1251 1392                            Contante betaling.  
          VOOR AKKOORD: getekend DE SPONSOR                                      Voor voldaan getekend lid dressuurcommissie 
 

      Bedrag 
GOUD           1 jaar  

ZILVER         1 jaar  

BRONS      1 jaar  

Proefsponsoring Niv./Dag 

plaats 
 

   Wij bieden de sponsor volgende mogelijkheden aan 

 GOUD  ZILVER  BRONS 

Website 
    Logovermelding 

          Boven de  

       startpagina 

 

   Logovermelding  

 op de zijkant van de     

        startpagina                      

Logovermelding 

op de zijkant van 

een pagina 

Wedstrijd 

Logovermelding  

          op het 

wedstrijdprotocol 

Prijs voor  

    1jaar 

  

€ 500 € 250 € 150 

Proefsponsoring 
voor op een bepaalde 
Wedstrijddag mogelijk 

Het bedrag of de 

naturaprijzen dienen in ons 

bezit/gestort te zijn voor de 

opmaak van de startlijst  

€ 100 verdeeld onder de  

eerste vier plaatsen,  

naturaprijzen hebben een  

waarde van min. € 200 

een logo vermelding op de 

startlijst van een door de  

sponsor aangewezen proef op  

een bepaalde wedstrijddag 

€ 80 verdeeld onder de  

eerste drie plaatsen,  

naturaprijzen hebben een  

waarde van min. € 150 

een logo vermelding op de 

startlijst van een door de  

sponsor aangewezen proef op  

een bepaalde wedstrijddag 

€ 30 voor de eerste  plaats,  

de naturaprijs heeft een  

waarde van min.€ 50 

een logo vermelding op de 

startlijst van een door de  

sponsor aangewezen proef op  

een bepaalde wedstrijddag 

Opgemaakt Door                                                       Datum   

Meerdere proeven sponsoring is mogelijk met finale over de verschillende wedstrijddagen is bespreekbaar. 
Andere vormen voor sponsoring zijn bespreekbaar. 

Alleen Website vermelding voor 

natura sponsoring vanaf  1000 € 

 

 

Zilver vermelding voor natura    

sponsoring vanaf  500 € 

 

 

Brons vermelding voor natura    

sponsoring vanaf 300 € 

 

 

http://www.krdressuur.be/
mailto:%20%20info@krdressuur.be

