
!
Bronzen 	
!
sponsor

!!
100 EURO !

!
▪ Uw naam of logo zal worden genoemd in toespraken 

tijdens het evenement en u kunt uw documentatie 
aanbieden op de informatietafel.  

▪ Uw naam zal als „Vriend van het toernooi” gedurende 
het toernooi, en 3 maanden daarna worden vermeld op 
onze website en onze Facebookpagina. !

!!
Zilveren 	
!
sponsor

!!!!
250 EURO

!
▪ Uw naam of logo zal worden genoemd in toespraken 

tijdens het evenement en u kunt uw documentatie 
aanbieden op de informatietafel. 

▪ Uw naam zal als „Vriend van het toernooi” gedurende 
het toernooi, en 6 maanden daarna worden vermeld op 
onze website en onze Facebookpagina. 

▪ Uw naam zal worden vermeld in de „Dank aan onze 
sponsoren”-advertentie die in één van de regionale 
kranten zal verschijnen. 

▪ Uw logo zal worden verwerkt op het sponsoroverzicht op 
de banner die wij zullen plaatsen bij de ingang. 

!!
Gouden 	
!
sponsor

!!!!
400 EURO

!
▪ Uw naam of logo zal worden genoemd in toespraken 

tijdens het evenement en u kunt uw documentatie 
aanbieden op de informatietafel. 

▪ Uw naam of logo zal als „Vriend van Schermvereniging 
De Vrijbuiters” gedurende 1 jaar worden genoemd op 
onze website en op de facebookpagina. 

▪ Uw naam zal worden vermeld in de „Dank aan onze 
sponsoren”-advertentie die in één van de regionale 
kranten zal verschijnen. 

▪ Uw logo zal worden verwerkt op het sponsoroverzicht op 
de banner die wij zullen plaatsen bij de ingang. 

▪ Er wordt u een schermclinc aangeboden voor maximaal 
8 personen, onder begeleiding van een deskundige 
schermleraar. Een prachtige Teambuildingactiviteit voor 
vrienden, familie of uw medewerkers. (meerdere 
personen is in overleg mogelijk)

!!!
Diamanten 	
!
sponsor

!!!!!
600 EURO

!
▪ Uw naam of logo zal worden genoemd in toespraken 

tijdens het evenement en u kunt uw documentatie 
aanbieden op de informatietafel. 

▪ Uw naam of logo zal als „Vriend van Schermvereniging 
De Vrijbuiters” gedurende 1 jaar worden genoemd op 
onze website en op de facebookpagina. 

▪ Uw naam zal worden vermeld in de „Dank aan onze 
sponsoren”-advertentie die in één van de regionale 
kranten zal verschijnen. 

▪ Uw logo zal worden verwerkt op het sponsoroverzicht op 
de banner die wij zullen plaatsen bij de ingang. 

▪ Er wordt u een schermclinc aangeboden voor maximaal 
16 personen, onder begeleiding van twee deskundige 
schermleraren. Een prachtige Teambuildingactiviteit voor 
vrienden, familie of uw medewerkers. (meerdere 
personen is in overleg mogelijk) 

▪ Uw naam zal worden verbonden aan de Finale”Loper”. 


