
                                                                                                                                             

 

   
           
 

 
 
Beste heer/mevrouw, 
 
De organisatie van Avond4Daagse Landgraaf is weer in volle gang. Maandag 8 tot en met 
vrijdag 12 mei 2023 zal Landgraaf in het teken staan van wandelen, samenkomen en plezier 
maken. Met de werkgroep bestaande uit gedreven, kundige fanatiekelingen gaan we voor 
de inwoners van Landgraaf een ongedwongen, sportief en verantwoord evenement 
neerzetten. 
Vier dagen lang elke dag een andere route met keuze uit drie afstanden. De 2,5 kilometer 
die geheel rolstoel en kinderwagen vriendelijk is, de 5 en de 10 kilometer waarbij je plekjes 
ziet waarvan je waarschijnlijk niet wist dat ze er waren.  
Wij staan nog steeds voor positieve gezondheid, deelname mogelijk maken voor iedereen; 
jong/oud, fit of met beperking, kansarm/ kansrijk, het maakt niet uit. 
Ons thema dit jaar is GROEN in de breedste zin van het woord; de kleur groen, de natuur, 
duurzaamheid, positieve gezondheid, groene cijfers etc.  
 
Vijf jaar 
Avond4Daagse Landgraaf bestaat dit jaar vijf jaar. Ons eerste lustrum en daar zijn we trots 
op. Vijf jaar geleden nam voorzitster Judith Caenen het initiatief. Er werd gebouwd aan een 
mooi evenement voor iedereen en met inmiddels een tienkoppige werkgroep en een vast 
vrijwilligersbestand van ruim vijftig enthousiaste vrijwilligers waarop je kunt bouwen, staat de 
organisatie stevig in haar schoenen.  
 
Sponsorgeld 
We kunnen dit niet zonder jullie! Sponsoring van Avond4Daagse Landgraaf biedt uw 
organisatie een uitgelezen kans op verbreden van uw netwerk, naamsbekendheid én u 
steunt de positieve gezondheid van de inwoners in Landgraaf.  
 
Heeft u interesse om ons financieel te ondersteunen? U kunt gebruik maken van de 
verschillende sponsorpakketten die wij aanbieden. Deze vindt u in de bijlage en op onze 
website onder de kop sponsoring.  
Stuur een mail naar: financien@avond4daagselandgraaf.nl 
Wij nemen dan op korte termijn contact op om de mogelijkheden te bespreken. Of vul het 
sponsor formulier in en stuur deze retour naar het bovenstaande e-mailadres.  
 
Wij verheugen ons om, samen met u, Avond4Daagse Landgraaf succesvol te organiseren 
voor iedereen! 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Judith Caenen en Loes Schroe 
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Sponsorformulier 2023 

  
 
(Bedrijfs)naam:………………………………………………………………………………………….. 
Naam contactpersoon:………………………………………………………………………………… 
Straat en nummer:……………………………………………………………………………………… 
Postcode en plaats:…………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………. 
Emailadres:……………………………………………………………………………………………… 
 
Sponsoring 
 
Ik/wij sponsoren de Avond4Daagse Landgraaf voor een bedrag van   €………………………. 

Ik/wij sponsoren de Avond4Daagse Landgraaf in natura. Te weten: 
 

………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 
Of kies voor een sponsorpakket: 
 
Sponsorpakket ☐ Hoofdsponsor €1250,- 

 ☐ Plus sponsor €500,- 

 ☐ Club van 250 €250,- 

 ☐ Club van 100 €100,- 

 
 
 
De sponsor heeft kennis genomen van de inhoud van het sponsorpakket en de te betalen 
sponsorbijdrage. Het sponsorpakket zal worden gefactureerd aan de door u opgegeven 
bedrijfsgegeven.  
 
De betalingscondities zijn 100% binnen 30 dagen na factuurdatum.  
 
Voor akkoord getekend:………………………………………………………………………………. 
Bedrijfsnaam:…………………………………………………………………………………………… 
Contactpersoon:……………………………………………………………………………………….. 
 
Wij verzoeken u het ingevulde sponsorformulier te verzenden naar: 
Email financien@avond4daagselandgraaf.nl t.a.v. Roger Huntjens.  
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Sponsorpakketten 2023 
 
Hoofdsponsor  
Als ‘Hoofdsponsor’ kunnen ondernemers en bedrijven een sponsoring doen van minimaal € 
1.250,-. Dit is een geldelijke sponsoring. Daarnaast kan nog eventueel een materiële 
sponsoring gedaan worden of een combinatie van beide (mogelijke materiële sponsoring 
kunt u opvragen). Uw logo zal zichtbaar zijn op de meest prominente plek tijdens het 
evenement (het informatiepunt) met mogelijkheid tot bevestigen van reclamebanners. Alles 
met ‘Mede mogelijk gemaakt door ..’ benoeming op de website en tijdens het evenement 
zelf. Tevens wordt uw naam en logo vermeld op onze website onder het kopje ‘Partners’. 
Ook wordt uw organisatie benoemd op onze social mediakanalen en op het sponsorbord 
dat prominent aanwezig is tijdens het evenement zelf. Wij bieden u de mogelijkheid tot het 
bevestigen van een reclamebanner aan een dranghek bij de start- of finishboog. Wij zullen 
uw logo zichtbaar maken op ons drukwerk. 
  
Looptijd: Er zal voor dit sponsorpakket een hoofdsponsorovereenkomst met een looptijd van 
1 tot 3 jaar* getekend worden door beide partijen. Hierin kan ook de materiële sponsoring 
vastgelegd worden. 
 
• Duur 1 tot 3 jaar* 
• Benoeming op website 
• Benoeming op sponsorbord 
• Bericht op social mediakanalen 
• Banner op dranghek start/finish 
• Logo op drukwerk 
 
 
Plussponsor 
Als ‘PLUS-sponsor’ kunnen ondernemers en bedrijven een sponsoring doen van minimaal  € 
500,-. Dit is een geldelijke sponsoring. Daarnaast kan nog eventueel een materiële 
sponsoring gedaan worden of een combinatie van beide (mogelijke materiële sponsoring 
kunt opvragen). Alles met ‘Mede mogelijk gemaakt door …’benoeming op website en 
evenement zelf. Tevens wordt uw naam en logo vermeld op onze website onder het kopje 
‘Partners’. Ook wordt uw organisatie benoemd op onze social mediakanalen en op het 
sponsorbord dat prominent aanwezig is tijdens het evenement zelf. Wij bieden u de 
mogelijkheid tot het bevestigen van een reclamebanner aan een dranghek bij de start- of 
finishboog. 
  
Looptijd: Er zal voor dit sponsorpakket een PLUS-sponsorovereenkomst met een looptijd van 
1 tot 3 jaar* getekend worden door beide partijen. Hierin kan ook de materiële sponsoring 
vastgelegd worden. 
 
• Duur 1 tot 3 jaar* 
• Benoeming op website 
• Benoeming op sponsorbord 



                                                                                                                                             

 

• Bericht op social mediakanalen 
• Banner op dranghek bij start/finish 
 
 
 
Club van 250  
Als lid van de ‘Club van 250’ kunnen ondernemers en bedrijven een bedrag van € 250,- 
sponsoren. Dit is een geldelijke sponsoring. Daarnaast kan nog eventueel een materiële 
sponsoring gedaan worden of een combinatie van beide (mogelijke materiële sponsoring 
kunt u opvragen). Hiervoor wordt uw naam en logo benoemd op de website onder ‘Club van 
250’. Tevens wordt uw naam en logo vermeld op onze social mediakanalen en het 
sponsorbord dat prominent aanwezig is tijdens het evenement zelf. 
  
Looptijd: Jaarlijks kan er besloten worden om lid te worden/blijven van de ‘Club van 250’. 
 
• Duur á 1 jaar 
• Benoeming op website 
• Benoeming op sponsorbord 
• Bericht op social mediakanalen 
 
Club van 100 
Als lid van de ‘Club van 100’ kunnen ondernemers en bedrijven een bedrag van € 100,- 
sponsoren. Dit is een geldelijke sponsoring. Daarnaast kan nog eventueel een materiële 
sponsoring gedaan worden of een combinatie van beide (mogelijke materiële sponsoring 
kunt u opvragen). Hiervoor wordt uw naam en logo benoemd op onze website onder het 
kopje ‘Partners’. 
  
Looptijd: Jaarlijks kan er besloten worden om lid te worden/blijven van de ‘Club van 100’. 
 
• Duur á 1 jaar 
• Benoeming op website 
• Benoeming op sponsorbord 
 
 


