
 

 

Overzicht van deelnamemogelijkheden 2022 
 
 
Hoofdsponsor  arrangement  Є  5.000 
 o.a. 2 flights (totaal 8 personen)  twv Є  1.100  
  + branche exclusiviteit + 12 toegangskaarten after party  + 1x Holesponsor 
 
Official partner  arrangement  Є  2.500 
 o.a. 1 flight (totaal 4 personen)  twv Є  550  

   + 8 toegangskaarten after party + 1x Holesponsor 
 
Partner  arrangement  Є  1.250 
 o.a. 1 flight (totaal 4 personen)  twv Є  550  

   + 6 toegangskaarten after party 
 
“Met dank aan …. 1”  arrangement     Є  500 
 o.a. 4 toegangskaarten after party 
 
“Met dank aan …. 2”  arrangement     Є  250 
 o.a. 2 toegangskaarten after party 
 
Hole-sponsor arrangement    Є  350 
 o.a. 2 toegangskaarten after party  
 
Flight voor 4 personen arrangement    Є  550 
 o.a. lunch + 4 toegangskaarten after party  
 
 
Op de vervolgpagina’s zijn de arrangementen overzichtelijk volledig uitgewerkt. 
 
Maatwerk in de sponsor arrangementen zijn mogelijk zolang deze de sportiviteit en de opzet van 
het evenement ten goede komen. 
 
 
Met uw deelname steunt u diverse goede doelen. 



 

 

 
Hoofdsponsor arrangement  “Rotary Dorpsgolf Barneveld 2022"  

● Plaatsing logo op alle holes 

● Logo vermelding in 2 advertenties 

● Branche exclusiviteit 

● Doorlink via Dorpsgolf website 

● Plaatsing promotie uiting bij kasteel 

● Mogelijkheid tot uitgifte premiums 

● 2 Flights (8 personen) ter waarde van € 1.100,00  

● Holesponsoring voor 1 hole 

● Toegang voor in totaal 12 deelnemers aan de after party tot 20.00 uur inclusief 4 

consumpties pp en buffetdeelname 

● Free publicity bij contractondertekening in lokale media  

Deze faciliteiten bieden wij u aan voor een bedrag van € 5.000,00 

Official partner arrangement “Rotary Dorpsgolf Barneveld 2022"  
● Plaatsing logo op 4 holes 

● Logo vermelding in twee advertenties 

● Doorlink via Dorpsgolf website 

● 1 Flight voor vier personen ter waarde van € 550,00 

● Holesponsoring voor 1 hole 

● Toegang voor in totaal 8 deelnemers aan de after party tot 20.00 uur inclusief 4 

consumpties pp en buffetdeelname 

Deze faciliteiten bieden wij u aan voor een bedrag van € 2.500,00 

Partner arrangement algemeen "Rotary Dorpsgolf Barneveld 
2022"  

● Plaatsing logo op 2 holes 

● Logo vermelding in twee advertenties 

● Doorlink via Dorpsgolf website 

● 1 Flight voor vier personen ter waarde van € 550,00 



 

 

● Toegang voor in totaal 6 deelnemers aan de after party tot 20.00 uur inclusief 4 

consumpties pp en buffetdeelname 

Deze faciliteiten bieden wij u aan voor een bedrag van € 1.250,00 

 
 

Overige arrangementen "Rotary Dorpsgolf Barneveld 2022"  

“Met dank aan … 1” 

● Bedrag   € 500,00 
● Tegenprestatie: 

● Plaatsing logo op 2 holes 
● 4 toegangskaarten after party tot 20.00 uur inclusief 4 consumpties pp en 

buffetdeelname 
 

“Met dank aan … 2” 
 
● Bedrag   € 250,00 
● Tegenprestatie: 

● Plaatsing logo op 1 hole 
● 2 toegangskaarten after party tot 20.00 uur inclusief 4 consumpties pp en 

buffetdeelname 
 

Hole sponsoring 
 
● Bedrag   € 350,00 
● Tegenprestatie: 

● Eén hole krijgt exclusief uw bedrijfsnaam en u hebt het recht die hole ‘aan te 
kleden’ 

● 2 toegangskaarten after party tot 20.00 uur inclusief 4 consumpties pp en 
buffetdeelname 

 

 

 

 



 

 

De Flights 

Behalve via de hiervoor genoemde arrangementen kunt u als bedrijf ook gewoon 
deelnemen aan het evenement. Dit kan op basis van het afnemen van een flight voor 
vier personen tegen een bedrag van € 550,00. 
Voor dit bedrag kan niet alleen het gehele parcours worden afgelegd, maar ook de 
verzorging inclusief lunch, 4 consumpties en buffetdeelname voor de Dorpsgolf 
Barneveld prijsuitreiking & after party van 17.00 tot 20.00 uur is in het bedrag 
inbegrepen.  
Let op: per bedrijf is een maximum van 1 flight van toepassing. Afname van meerdere flights 
is uitsluitend mogelijk door deelname als hoofdsponsor of in combinatie met een co-
sponsorschap. 
 

Rotary Dorpsgolf Barneveld 2022 vindt plaats op zaterdag 10 september 
2022 
 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden tot sponsoring van en deelname aan 

Dorpsgolf Barneveld mailt u dan naar info@dorpsgolfbarneveld.nl of bel Louis Rippen: 

06 1781 6655 


