
Geachte heer, mevrouw

In Kaag en Braassem vindt van 6 t/m 13 april de jaarlijkse Sportweek plaats. Ook in onze 
gemeente staat  deze week weer van alles te gebeuren. Als Stichting Sportpromotie Kaag en 
Braassem organiseren wij samen met een aantal partners verschillende activiteiten. Zo is er 
6 april de opening van de Sportweek met demonstraties op het Noordplein door verschillen-
de verenigingen. Op donderdagavond 11 april organiseren we de Sportverkiezing met prijzen 
in de categorieën: Sportman, Sportvrouw, Sportcoach, Sporttalent en Sportploeg van het jaar 
2018. En op vrijdag 12 april staat er de Rabo Sportdag gepland, die wordt georganiseerd door 
leerlingen van het Bonaventuracollege voor ruim 1.000 basisschoolleerlingen uit de hele 
gemeente. Hiernaast vinden er gedurende de week, bij de verschillende verenigingen die 
onze gemeente rijk is, sportactiviteiten plaats waaraan een ieder kan deelnemen. Zo krijgen 
inwoners de kans om nieuwe sporten uit te proberen, waarmee we uiteindelijk beogen om 
mensen aan het bewegen te krijgen. Want bewegen is gezond, niet alleen voor het lichaam, 
maar ook voor de geest. Kijk voor meer informatie op onze website www.sportpromotie-
kaagenbraassem.nl en te zijner tijd in de speciale uitgave van de Sportweekkrant.

Ondanks dat we ernaar streven de activiteiten zo goedkoop mogelijk te organiseren, maken 
we kosten. We hopen dat u, in de vorm van sponsoring, een bijdrage wilt leveren aan het 
organiseren van deze week vol met sportieve evenementen. Hieronder vindt u het sponsor-
pakket dat bestaat uit drie kleuren. Als organisator van de Sportweek Kaag en Braassem zijn 
wij aanhanger van het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, maar we hopen natuurlijk 
toch dat u voor goud gaat! 

Heeft u interesse om sponsor te zijn van dit jaarlijks terugkerende evenement geef dit dan te 
kennen via het bijgevoegde formulier. U kunt direct kiezen uit één van de sponsorpakketten. 
In verband met plaatsing van de advertenties in de Sportkrant welke eind maart huis aan huis 
verspreid wordt in de gemeente , met een oplage van 12000 stuks,  is de uiterlijke aanmeld-
datum gesteld op 31 januari 2019  Heeft u zelf een ludiek idee om de Stichting Sportpromotie 
Kaag en Braassem  op een andere manier te sponsoren, dan staan wij altijd open voor uw 
ideeën. 

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@sportpromotiekaagenbraassem.nl of 
telefonisch met ondergetekende via 06-22558171. 

Met vriendelijke groet,

Rob van der Geest
voorzitter Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem
 

 

NATIONALE SPORTWEEK 2019 
SPONSORPAKKETTEN 

Sponsorpakketten Nationale Sportweek 2019
Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem



Sponsorpakketten Nationale Sportweek 2019
Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem

   BRONS | € 250,00

 ■ Advertentie in de Sportweekkrant, oplage 12000 stuks, advertentieformaat 62x93 mm 
staand.

 ■ Logo van uw bedrijf op de website van de Stichting Sportpromotie www.sportpromotie-
kaagenbraassem.nl

 ■ Reclamebord, doek of vlag ( na aanmelding) tijdens de Jeugdsportdag op de laatste vrij-
dagochtend van de sportweek, locatie: sportpark DOSR en WVC.

 ■ Mogelijkheid om demonstraties te geven tijdens de openingsdag op het Noordplein te 
Roelofarendsveen op zaterdag 6 april van 11.00  uur tot 15.00 uur.

 ■ Herhaaldelijk tonen van uw bedrijfslogo op een groot scherm tijdens de Sportverkiezing.
 ■ Toegangskaarten voor het Sportverkiezing evenement. 

   ZILVER | € 500,00

 ■ Advertentie in de Sportweekkrant, oplage 12000 stuks, advertentieformaat 128x 93 mm 
liggend.

 ■ Logo van uw bedrijf op de website van de Stichting Sportpromotie www.sportpromotie-
kaagenbraassem.nl

 ■ Reclamebord, doek of vlag ( na aanmelding) tijdens de Jeugdsportdag op de laatste vrij-
dagochtend van de sportweek, locatie: sportpark DOSR en WVC.

 ■ Mogelijkheid om demonstraties te geven tijdens de openingsdag op het Noordplein te 
Roelofarendsveen op zaterdag 6 april van 11.00  uur tot 15.00 uur.

 ■ Herhaaldelijk  tonen van uw bedrijfslogo op een groot scherm tijdens de Sportverkiezing.
 ■ Toegangskaarten voor het Sportverkiezing evenement.

   GOUD | € 1000,00

 ■ Advertentie in de Sportweekkrant, oplage 12000 stuks, advertentieformaat 128 x 190 
mm staand.

 ■ Logo van uw bedrijf op de website van de Stichting Sportpromotie www.sportpromotie-
kaagenbraassem.nl

 ■ Reclamebord, doek of vlag ( na aanmelding) tijdens de Jeugdsportdag op de laatste vrij-
dagochtend van de sportweek, locatie: sportpark DOSR en WVC.

 ■ Mogelijkheid om demonstraties te geven tijdens de openingsdag op het Noordplein te 
Roelofarendsveen op zaterdag 6 april van 11.00  uur tot 15.00 uur.

 ■ Logo vermelding in de aankondiging van de Sportverkiezing van de sportvrouw, sport-
man, sporttalent en sportploeg 2014 van de gemeente Kaag en Braassem.

 ■ Op een prominente plaats herhaaldelijk  tonen van uw bedrijfslogo op een groot scherm 
tijdens de Sportverkiezing. 

 ■ Toegangskaarten voor het Sportverkiezing evenement.
 ■ Fotomoment met de prijswinnaars, na uw verzoek,  is mogelijk na toestemming van de 

winnaars.

Alle hierboven genoemde sponsorbedragen zijn exclusief BTW.



 
NATIONALE SPORTWEEK 2019
AANMELDFORMULIER SPONSORPAKKET
Formulier uiterlijk 20 maart retourneren

BEDRIJF:

ADRES:

POSTCODE + PLAATS: 

TELEFOONNUMMER: 

E-MAILADRES:
 

WIJ GAAN VOOR:   GOUD | € 500,-

     ZILVER | € 250,-

     BRONS | € 150,-

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

BEDRIJF:

ADRES:

POSTCODE + PLAATS: 

FORMULIER OPSTUREN
Na invullen en ondertekenen, kunt u dit formulier inscannen 
en opsturen naar info@sportpromotiekaagenbraassem.nl.

U kunt er ook voor kiezen het formulier per post op te sturen 
naar:

Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem 
t.a.v. R. van der Geest
p/a Noordeinde 4B
2371 CT ROELOFARENDSVEEN

Sponsorpakketten Nationale Sportweek 2019
Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem


