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Koetsiersvereniging Het Apeldoornsch Gerij
Het Apeldoornsch Gerij is een actieve menvereniging voor wedstrijdmenners, recreanten en
liefhebbers van authentiek gerij. De vereniging bestaat sinds 1980 en ongeveer 120 leden
die zich verbonden voelen met de mensport.
Het Apeldoornsch Gerij wil de mensport in de regio
Apeldoorn stimuleren en de mogelijkheid bieden om
op een veilige en diervriendelijke manier van het
mennen te genieten.
We zijn een actieve vereniging die verschillende
activiteiten organiseert, zoals:






Gezellige recreatieve rit in het najaar
Instructie door middel van menlessen in
zowel en indoor als outdoor seizoen
Jaarlijks clubkampioenschap
Verschillende indoor wedstrijden
Indoor Marathon

Informatie over activiteiten en interessante zaken
van de vereniging worden in het clubblad Karrespoor
en onze facebook pagina verspreidt naar onze leden.
Onze menvereniging maakt in de winter gebruik van
de faciliteiten van de Oranjehal in Wenum-Wiesel.
We hebben een groeiend aantal actieve wedstrijd menners. De leden van Het Apeldoornsch
Gerij behalen goede resultaten op landelijk nivo, zowel in de dressuur, vaardigheid als
samengestelde mensport.
Websites:
www.apeldoornschgerij.nl
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Waarom sponsor worden?
We willen de mensport bereikbaar houden voor een
grote groep mensen. Het Apeldoornsch Gerij
organiseert verschillende activiteiten voor leden tegen
een gereduceerd tarief. Onder andere in de kosten
voor de menlessen wordt bijgedragen door de
vereniging. Gelukkig hebben we een grote groep
vrijwilligers die, door het organiseren van enkele grote
evenementen, een bijdrage leveren aan de financiën
van de vereniging. We kunnen dit echt niet zonder de
financiële en materiele bijdrage van onze sponsoren.
Uw steun aan Het Apeldoornsch Gerij levert een
bijdrage aan het maatschappelijk belang.

Wat hebben we te bieden?







Onze leden en familie van leden vormen een koopkrachtige doelgroep en onze
evenementen worden door een grote groep deelnemers en toeschouwers bezocht.
Het Apeldoornsch Gerij hecht aan een duurzame relatie met haar sponsoren.
Minimaal 1 keer per jaar wordt een netwerkbijeenkomst voor sponsoren en leden
georganiseerd.
Diverse exposure en communicatie mogelijkheden. Denk hierbij aan
naamsvermelding op evenementen, in facebookberichten, het clubblad en de
website.
Mogelijkheid tot het ontvangen van gasten bij een aantal van onze evenementen.

Sponsoring = Maatwerk
Het Apeldoornsch Gerij heeft haar standaard sponsormogelijkheden ondergebracht in het
overzicht op de volgende pagina. Maar sponsoring is ook specifiek af te stemmen op uw
wensen.
Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u Het Apeldoorns Gerij op een andere wijze sponsoren
dan maken wij graag op basis van uw wensen een pakket op maat!

Contact gegevens
Bent u geïnteresseerd geraakt of heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via
sponsoring@apeldoornschgerij.nl.

3

Sponsor Gids

4

Sponsormogelijkheden
Uiting

Bereik

Frequentie

Item

Hoofdsponsor

Zie hieronder

doorlopend

1/1 achter cover van het karrespoor

Kosten
€ 1.000,00 per jaar

Banner op de startpagina van de
website
Uw naam verbonden aan een hindernis
bij Horse Driving Busloo
Uw naam verbonden aan uw favoriete
rubriek tijdens de indoor marathon
Ontvangst van 4 gasten bij de Indoor
marathon, inclusief consumpties

Indoor
wedstrijden

30-50 deelnemende
menteams, bezoekers
en vrijwilligers

3 x per jaar

Verder maatwerk in overleg
Advertentie op de startlijst

€ 50,00

Sponsoring van een prijzen categorie

€ 100,00

Sponsoring van losse prijzen
Indoor marathon

Advertentie in
het Karrespoor

50-80 deelnemende
menteams, bezoekers
en vrijwilligers

1 x per jaar

Oplage ongeveer 150
stuks voor leden,
familieleden, sponsoren
en overigen

5 x per jaar

Alle leden, deelnemers
en geïnteresseerden
van evenementen

doorlopend

in natura of €

Hoofdsponsor
- Hindernis sponsor
- Banner langs de wedstrijdring
- Ontvangst van 4 gasten incl.
consumpties

€ 500,00

Prijzen van één rubriek, inclusief
banner langs de wedstrijdring

€ 300,00

Banner langs de wedstrijdring
1/1 pagina A5

€ 50,00
€ 75,00

1/2 pagina A5

€ 50,00

1/1 binnen cover
Logovermelding
op de website

€ 100,00
Gratis voor alle
sponsoren

Andere mogelijkheden
Uiting

Bereik

Vrienden van Het
Apeldoornsch
Gerij

Frequentie

Item

Jaarlijks

Ontvangst van het Karrespoor digitaal

Wij bedanken al onze sponsoren! Denk aan onze sponsors voor uw bijdrage!

Kosten
€ 25,00 per jaar

