
 

  Meuserstraat 24, 6464 EG  Kerkrade 
Telefoon: 06 – 54 302 802 

KvK: 40187541 

E-Mail: info@schutterijhaanrade.nl 
IBAN: NL86 RABO 0336 6423 42 
www.schutterijhaanrade.nl 

 

 

   

  

 

 

Sponsor mogelijkheden: 
 

 Brons Sponsor: 1 x 125 = € 125,00 

 Naamsvermelding op website 

 bedrijfslogo op de Lichtkrant in de feestlocatie 

 Uitnodiging ontvangst sponsors en Sjutsevrung op vrijdag 21 juni voor 2 personen 

 

 Zilver sponsor 2 x 125 = € 250,00 

 Bedrijfslogo op onze website met eventuele link naar uw website 

 Een of meerdere reclamepagina’s op de lichtkrant in de feestlocatie 

 Uitnodiging ontvangst sponsors en Sjutsevrung op vrijdag 21 juni voor 4 personen 

 20 consumptiepenningen voor het feestweekend 

 

 Goud sponsor 3 x 125 = € 375,00 

 Bedrijfslogo op onze website met eventuele link naar uw website 

 Een of meerdere reclamepagina’s op de lichtkrant in de feestlocatie 

 Plaatsen van een reclamebord/-vlag op de feestloctie tijdens het evenement 

 Uitnodiging ontvangst sponsors en Sjutsevrung op vrijdag 21 juni voor 6 personen 

 40 consumptiepenningen voor het feestweekend 

 

 Platina Sponsor 4 x 125 = € 500,00 

 Bedrijfslogo op onze website met eventuele link naar uw website 

 Een of meerdere reclamepagina’s op de lichtkrant in de feestlocatie 

 Plaatsen van een reclamebord/-vlag op de feestlocatie tijdens het evenement 

 Uw logo of bedrijfsnaam op een of meerdere optochtbordjes die voorafgaan aan een van de 

schutterijen en/of muziekvereniging tijdens de optocht 

 Uw logo op onze raamposters die in de hele regio en grensstreek worden opgehangen 

 Uitnodiging ontvangst sponsors en Sjutsevrung op vrijdag 21 juni voor 8 personen 

 60 consumptiepenningen voor het feestweekend 

 

 Sponsorpakket op maat. Op basis van gezamenlijk gemaakte afspraken 

 

 Alleen een gift ter hoogte van € ............................., geen reclame 

 

 Geen sponsoring 
 

Uw gegevens: 

Naam bedrijf: ……………………………………………………………  

Adres: …………………………………………………………… 

Woonplaats: …………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………………… 

Emailadres: …………………………………………………………… 


